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Omdat ze relevant en brutaal zijn, omdat ze de wereld anders bekijken, omdat 
ze schoonheid scheppen uit van alles en nog wat, omdat ze niet toegeven aan de 
somberheid die men ons wil opdringen, omdat ze een levenskracht hebben die ze 
in weerwil van alles willen uitdrukken… Aan hen wijdt WAW dit herfstnummer. 
Welkom, Waalse kunstenaars!

Ons laatste nummer van dit jaar is uitgesproken willekeurig en subjectief, maar 
het bevat enkele hier en daar aangetroffen pareltjes. Waarom kozen we hen? 
Waarom zouden we ze niet kiezen? We hebben immers nog alle tijd om de 
(zeer) vele andere creatieve kunstenaars te ontmoeten in latere nummers. Maar 
deze hebben ons verleid en we willen ze heel graag voor het voetlicht brengen 
in deze feestperiode, waarin het dagelijkse doemdenken en cynisme zich maar 
al te graag in hypocrisie hullen.

Die kunstenaars zijn de ambassadeurs die we kozen om u te doen kijken naar de 
schoonheid van de wereld en die te leren ontdekken. Of liever nog : om op uw 
beurt zelf schoonheid te scheppen.

WAW wenst u een creatief 2020 toe waarin we allen bijdragen aan een mooier 
leven, dat ook rijker is aan wezenlijke waarden. Bovendien spreken we nu al 
graag af voor ons lentenummer dat aan de Vrouwen gewijd zal zijn.

Onze beste wensen voor een mooi jaar met veel en leerrijk leesplezier! 

Waarom deze keuze? 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur
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FRÉDÉRIC SWOBODA
Ramillies

Industrieel ingenieur - 44 jaar.
 
Aangetrokken als hij is door kunst in het algemeen, vond Frédéric Swoboda zijn 
weg toen hij eindelijk besefte dat het fotograferen van gezichten, landschappen en 
snapshots hem alleen mooie foto’s voor zijn archief opleverde. Maar hij wil naar de 
kern gaan, verborgen waarheden onthullen en a priori bijkomstige, onbestaande 
en saaie dingen op de voorgrond brengen.
 
Door zijn opleiding pakt de Brabander de zaken nogal vierkant, geformatteerd  
en berekend aan. Dankzij zijn passie voor macrofoto’s ontdoet hij zich van normen 
en verplichtingen. Hij fotografeert wat hij wil, hoe hij het wil en zoals het zich aan 
hem toont.
 
Het concept van Proximac – naar de kern van de zaak gaan – is hoofdzakelijk 
daarop gebaseerd. Het onuitspreekbare observeren.

PROXIMAC, 
NAAR DE KERN  
VAN DE ZAAK

 Portfolio
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Ronald Dagonnier

DOE-HET-ZELVER MET 
BEELD EN KLANK

Digitaal kunstenaar 
Ronald Dagonnier werd 
reeds meermaals 
bekroond door en 
opgevoerd in de media 
dankzij zijn originele 
manier om ons te 
verrassen. Hij vindt dat 
hij moeilijk onder één 
noemer te vangen is.  
Een kennismaking.

 I Carole Depasse

nr 47

LU I K

Luik



1212

©
 D

o
m

in
iq

ue
 H

o
uc

m
an

t-
G

o
ld

o

nr 47 Star WAW

Ronald Dagonnier werd in 1967 geboren te 
Messancy, in de provincie Luxemburg. Hij 
studeerde fotografie en video in Luik, waarna 
hij werd toegelaten tot het Institut Supérieur 

des Arts (INSAS) in Brussel. Zijn studie verveelde hem, 
en dat is een paradox, geeft hij toe, nu hij zelf video en 
digitale kunst doceert aan de Ecole Supérieur des Arts 
de la Ville de Liège (ESAVL). Hij stelt alles in het werk 
om dat onbehagen van zijn jeugd en de onaangename 
herinnering aan een te etherische opleiding niet aan 
zijn studenten door te geven. “Ik probeer mijn lessen zo in 

te richten dat ze zowel theoretisch als praktisch zijn en ik 

werk met voorbeelden. Een docent moet, ongeacht zijn vak, 

een voorbeeld zijn. Tonen dat kunst geen abstract iets is, dat 

je kunt exposeren, performances organiseren, dingen kunt 

realiseren en dat kunst wel degelijk een toekomst heeft.”

Daar is Dagonnier zelf het levende bewijs van. Een 
snelle blik op zijn museografie doet ons duizelen! Sinds 
1999 – een niet toevallig gekozen jaar, want het moment 
waarop hij met zijn digitale experimenten begon – is 
Dagonnier op artistiek vlak onverminderd actief geble-
ven: persoonlijke en collectieve tentoonstellingen, 
video- en digitaal werk, multimedia-installaties 
en dan hebben we het nog niet gehad over 
wat we in de rubriek ‘Varia’ zouden 
kunnen onderbrengen. Een lange, 
lange museografische lijst. Op de 
leef t i jd va n 53 jaa r heef t 
Dagonnier zijn belofte waarge-
maakt: deze doe-het-zelver met 
beeld en klank is uitgegroeid tot 
erkend voorbeeld, misschien zelfs 
mentor voor een generatie die 
online is geboren.

Se voiler la face 
Waals centrum voor 
hedendaagse kunst, 
2007
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“ Ik stel alles in het werk om de 

toeschouwer te verbazen wanneer hij 

kennismaakt met een werk. Ik sta daar 

niet alleen in, tal van andere 

hedendaagse kunstenaars doen  

net hetzelfde.”

De kunst van het mogelijke
De eerste intentie van het werk van Dagonnier is zonder 
enige twijfel artistiek. Dat doet echter op geen enkele 
wijze afbreuk aan de tweede intentie ervan, namelijk 
het concept of idee dat aan zijn werk ten grondslag ligt. 
De kunstenaar laat een afgewerkt project los en legt de 
verantwoordelijkheid voor de interpretatie ervan bij 
zijn publiek. “Ik stel mijn publiek vragen en geef het kleine 

tips mee om de communicatie tot stand te brengen, maar het 

eind blijft open.” Alleen de eigen emoties van het publiek 
kunnen een antwoord bieden. Hij vergelijkt het met een 
voorbeeld uit de cinema : “Neem nu een film van David 

Lynch. Nadat je die hebt bekeken, blijf je met heel uiteenlo-

pende gevoelens en een soort van nieuwsgierige verwachting 

achter. Ik hou veel meer van kunst die vragen stelt en geen 

antwoorden geeft, kunst die interactie tussen twee breinen 

teweegbrengt : het jouwe en het mijne, zodat er verschillende 

interpretaties kunnen aan worden gegeven”, besluit hij.
Die manier van werken zou Dagonnier zeker niet als 
filosofisch en nog minder als politiek willen bestempe-
len, want hij wil op geen enkele manier in een vakje 
geduwd worden. “Ik geef les zoals ik creëer : het is een uit-

nodiging om de platgetreden paden te verlaten, over de com-

plexiteit van de wereld na te denken in beelden, klanken, 

voorwerpen, op welke manier ook, als mijn studenten maar 

een standpunt innemen en dat meedelen.” En hij maakt van 
de gelegenheid gebruik om het verouderde model van 
de academie op de korrel te nemen, dat gebaseerd is op 
een strikte categorisering, terwijl hedendaagse kunst 
“daar niets meer mee te maken heeft, kunstenaars drukken 

zich immers op verschillende manieren uit”.

Crimes et Châtiments 
Universiteit van Moskou, 2016
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Abîmes 
Space Collection, Luik, 2019

De mens graaft zijn eigen put
Je wilde emoties? Emoties zal je krijgen! In zijn instal-
latie Maelstrom (digitale film van 4 min 40) laat Ronald 
Dagonnier ons verwonderd kijken naar een vloeibare 
massa die beweegt, opborrelt, schuimt, bruist, goud-
blauw kleurt, dan weer mercurochroomrood wordt, en 
vervolgens een zwarte, bedreigende afgrond graaft. Gaat 
het om het oog van de cycloon, de stilte voor de storm? 
Of is het een verwijzing naar de Chaos van de Genesis? 
Een beeld van het stijgen van de oceanen? Of de grote 
leegte van ons dagelijks leven? Wie zal het zeggen … 
Weet Ronald Dagonnier het zelf wel? “Dit werk is ont-

staan uit een bespiegeling over een ‘mise en abîme’, een duik 

in de dieptes. Daaruit volgde een complexe ontwikkeling van 

steeds evoluerende ideeën. Ik zou mezelf moeten analyseren 

om je uit te leggen hoe ik erbij ben gekomen! ” Het antwoord 
heeft verder geen enkel belang, want alleen de vraag is 
van tel. Op de tentoonstelling afgelopen november tij-
dens de 54e Fêtes de la Saint-Martin de Tourinnes-la-
Grosse, en in de Space Collection te Luik met zijn 
geluidsinstallatie Maelstrom wordt Dagonnier voorge-
steld als “een geëngageerd kunstenaar met een kritische kijk 

op de vedettes van onze tijd en op de uitwassen van een eco-

nomisch systeem dat geen rekening houdt met de Mensheid”. 
Op de affiche lezen we verder : “Lichtprojecties, 3D-druk, 

hologrammen … een verkenning van de ijdelheid van onze 

geschiedenis.” Denk daarbij aan de ledigheid van de men-
selijke passies en activiteiten, die hij kundig en met een 
vleugje oneerbiedigheid voor het voetlicht plaatst, 
vooral wanneer ze hem choqueren. 
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“Een digitale installatie, dat is een 

soort van non-voorwerp. Door de korte 

levensduur van de onderdelen ervan, 

verstoort het digitale het kunstwerk als 

marktwaarde. Moet kunst verkocht 

worden om te kunnen bestaan? ”

De wereld als speeltuin
Geloofsovertuigingen, religie, politiek, conflicten, eco-
logie, allerhande driften, er is materiaal voorhanden. 
Zelfs het statuut van het kunstwerk, van kunst in het 
algemeen, is een van zijn favoriete onderwerpen. En 
Dagonnier heeft het geluk te leven in een millennium 
waarin de vooruitgang van de digitale technologieën 
hem ongelooflijke fictieve mogelijkheden biedt om de 
realiteit uit te beelden, een uniek gebruiksgemak en de 
kans om voor elk nieuw project weer een nieuw expe-
riment op te starten. “Ik ben geëvolueerd van video naar 

digitale kunst naar interactiviteit. Soms zet ik weer een stapje 

terug en kom ik weer bij de video terecht. Misschien ga ik op 

een dag wel weer tekenen! ” gekscheert hij.
Gekscheren? Spelen? Ja, daar is Dagonnier een groot 
voorstander van. Zijn multimedia-installatie, Play it 

again Marcel, kon in 2005, bij de installatie ervan op de 
Biënnale van Venetië (Festival Off), op heel wat aan-
dacht rekenen. Een virtuele schaakwedstrijd waarbij 
politieke figuren met internationale uitstraling (en uit-
stekende demagogen) geformateerde waarheden debi-
teren aan een in gedachten verdiepte Marcel Duchamp. 
Op het plateau, als gevangen tussen de gesprekken, 
lopen de bezoekers rond.

Play it again Marcel 
Scheepvaartmuseum  

van Venetië, 2005

Duel hexagonal 
Galerij Pascal Vanhoeck, 
Parijs, 2007

Star WAW
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Het beeld weer heilig verklaren
Nog buitengewoner : in 1999 gaf Ronald Dagonnier, in 
de expositie La faim de l’image, uitdrukking aan de over-
daad aan beelden. Is het voor een kunstenaar die zelf 
beelden creëert dan niet alsof hij in eigen voet schiet 
wanneer hij de overdosis aan dagelijkse afbeeldingen 
aan de kaak stelt? “Nee, verre van! Voor La faim de l’image 
selecteerde ik 1024 beelden uit video’s die ik tijdens reizen had 

gemaakt en die ik op een reeks monitors in 40 seconden tijd 

liet afspelen.” Daar word je echt misselijk van. “Het was, 

en is nog steeds de bedoeling om aan te tonen dat je die beelden 

niet meer kunt bekijken omdat de opeenvolging ervan vaag 

is geworden. Ik denk dat er op dit moment al 3.000 YouTube-

video’s per seconde worden gedownload! Dat geldt trouwens 

ook voor Instagram. Die beelden uit het dagelijkse leven heb-

ben geen betekenis. Het beeld moet weer heilig worden 

verklaard.”

www.ronalddagonnier.be

La faim de l'image 
Espace Brasseurs, 
Luik, 1999

Tables de la loi 
Galerij Pascal Vanhoeck, 
Parijs, 2007

Star WAW
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Welkom 

CREATIEVE GEESTEN!
Onze artiesten en creatievelingen ontbreekt het niet aan 
ideeën, armen, handen of moed. Maar wie van hen heeft de 
middelen om materiaal te kopen en een lokaal te huren op het 
moment waarop hij met zijn activiteit begint? Sinds 2012 biedt 
het Comptoir des Ressources Créatives (toekomstige) 
ontwerpers materiële en immateriële steun aan. De vzw legt 
zich toe op het stroomlijnen van de behoeften en op lokale 
verankering, en mikt vooral op de sociale economie. Op die 
manier sluit ze perfect aan bij de transitiebeweging.
 
 I Christian Sonon
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Zelf doen we 

HET ALTIJD BETER!
‘Voor creatievelingen, door creatievelingen.’ Zo omschrijft Comptoir des 
Ressources Créatives zichzelf, een netwerk van vzw’s dat het licht zag in 
Luik en zich inmiddels heeft uitgebreid tot Namen, Charleroi, Bergen en 
Verviers. Het project vertrekt van ervaring op het veld en brengt 
middelen en mensen samen, met eerbied voor ieders eigenheid.

Het begon allemaal in 2008, toen Wallonië 
officieel mocht kiezen welke stad het in 
hoofdletters boven aan de affiche ‘Culturele 
Hoofdstad van Europa 2015’ zou plaatsen. 

Heel wat Luikse culturele en artistieke spelers wilden 
die gelegenheid aangrijpen om de kandidatuur van hun 
‘Cité ardente’ in te dienen. En al volstond de opeensta-
peling van lofbetuigingen niet om Bergen in te halen, 
dat enige voorsprong had verworven dankzij een gun-
stige wind, toch deed het een vuur ontbranden waaraan 
de actoren van de Luikse culturele wereld zich konden 
warmen.
“Die spelers kwamen tot het besef dat ze dezelfde ambities, 

maar ook dezelfde bekommernissen deelden”, vertelt Julie 
Hanique, kunsthistorica en coördinator van Comptoir 
des Ressources Créatives. “Het plan om de krachten te 

bundelen en zo op de behoeften van de eigen sector te kunnen 

inspelen, rijpte tot op het moment van de oprichting van de 

vzw. Ze kozen ervoor het principe ‘Zelf doen we het altijd 

beter’ toe te passen. En daar kregen ze gelijk in, want het 

project blijft zich sinds 2012 steeds verder uitbreiden.”
Als het project op dit moment op volle snelheid vaart, 
dan is dat in de eerste plaats omdat de leiding beslist 
heeft om iedereen aan boord te nemen. “Dit project, dat 

‘door creatievelingen voor creatievelingen’ werd opgestart, 

wilde vanaf het begin multidisciplinair zijn. We wilden 

absoluut niet met een vaste lijst werken. Van plastische kunst, 

digitale kunst, over design tot houtbewerking, van fotografie 

tot podiumkunsten, iedereen die van zijn creaties leeft of die 

dat graag zou willen, kan tot het netwerk toetreden. Of je nu 

werknemer, zelfstandige of een losse medewerker van de 

amusementsindustrie bent, OCMW-steun krijgt of andere 

inkomstenbronnen hebt, iedereen is welkom”, licht Julie toe, 
die nog één puntje wil benadrukken : “we besteden erg 

veel aandacht aan eenieders eigenheid en vellen geen oordeel 

over het artistieke opzet van de artiesten die we helpen.”

Highlights

“Van plastische kunst, digitale kunst, over 

design tot houtbewerking, van fotografie tot 

podiumkunsten, iedereen die van zijn creaties 

leeft of die dat graag zou willen, kan tot het 

netwerk toetreden.” 
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Prioriteit nr. 1 : ruimte om te creëren
Al zijn de behoeften niet in elke stad noodzakelijk 
dezelfde, toch is er één die overal opduikt en die essen-
tieel blijkt te zijn : ruimte om te produceren. “Als je je 

woonruimte moet verlaten om naar je werk te gaan, dan kan 

je uit je isolement raken en je professionele leven meer ruimte 

bieden. Op die manier kunnen kunstenaars elkaar bovendien 

leren kennen, ideeën uitwisselen, materiaal met elkaar delen 

en dus bij eenzelfde dynamiek aansluiten. We vonden het dan 

ook meteen vanzelfsprekend dat onze diensten ook een vast-

goedluik moesten krijgen”.

In Luik ging het Comptoir al snel op zoek naar lokalen 
die aangepast zijn aan de behoeften. De Stad, die wel 
iets zag in het dossier dat haar werd voorgelegd, stemde 
er in 2013 mee in om tegen een lage prijs 400 m² kan-
toorruimte te verhuren in de wijk Saint-Léonard, waar 
de artistieke activiteit in elke straat aanwezig is. “We 

verhuren die ruimte aan artiesten tegen een gunsttarief, voor 

een maximumperiode van drie jaar, hernieuwbaar indien ze 

kunnen aantonen dat hun project een zekere evolutie kent”, 
vertelt Julie, die uitlegt dat die gemeenschappelijke 
ruimtes vandaag worden gebruikt door een twintigtal 
kunstenaars, die werken in een geest van emulatie en 
samenwerking, en die actief zijn in tal van disciplines : 
grafische vormgeving, theater, literatuur, audiovisuele 
kunst, sociaal-cultureel werk …

Highlights

EEN PARTNERSCHAP VIA  
DE EUREGIO MAAS-RIJN
Om de ambachtslui ook over de landsgrenzen heen met 
elkaar in contact te brengen, werd er een netwerk voor 
culturele actoren opgericht : de Creative Hub Eurégio (CHE). 
Op die manier kunnen vertegenwoordigers uit Luik, Eupen, 
Hasselt, Genk, Maastricht, Heerlen en Aken elkaar 
maandelijks ontmoeten om elkaar op de hoogte te brengen 
van opportuniteiten in de sector (oproepen tot het indienen 
van projecten/kandidaturen, subsidies, interessante plannen 
voor ateliers …  ) en die naar de ambachtslui van hun stad 
doorsluizen. Er worden ook ‘speed dates’ of culturele 
ontmoetingen tussen professionals georganiseerd, wanneer 
ze een bepaald project voorstellen waarvoor ze advies of 
steun nodig hebben. Dat samenwerkingsverband leidde 
zelfs tot de gezamenlijke organisatie van het 
overkoepelende designfestival ‘Hello Designer Tour’.

Het Comptoir kreeg een lening en kon, via de oprichting van een coöperatieve vastgoedvennootschap 
met een sociaal oogmerk, een hangar van 1400 m² aankopen, gelegen in de rue Dony.
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Een twintigtal gedeelde ateliers
Toch bleek al snel dat de ruimte niet op alle 
noden kon inspelen en dat sommigen grotere of 
geluidsdichtere lokalen nodig hadden, om hout 
te bewerken, te lassen of decors te maken. Dit 
keer kon het Comptoir rekenen op financiële 
steun van het Waals Gewest. Het kreeg een 
lening en kon, via de oprichting van een coöpe-
ratieve vastgoedvennootschap met een sociaal 
oogmerk, een hangar van 1400 m² aankopen, 
gelegen in de rue Dony, in dezelfde wijk. Met 
heel wat inventiviteit, tweedehandsmaterialen 
en inspanning konden er een twintigtal ateliers 
in worden ondergebracht voor onder meer kera-
miek, hout, lassen, zeefdruk, textiel, audiovisuele 
animatie, lederbewerking, zeepziederij, sloten-

makerij en zelfs … een bakkerij. In de ruimtes 
kunnen ook ontmoetingen of stages plaats- 
vinden.
“De bewoners krijgen de kans om samen te werken, 

zodat ze een lagere huur kunnen betalen en een eigen, 

inbreng hebben met betrekking tot projecten, die 

uiteraard evolueren”, benadrukt de coördinator, 
die eraan toevoegt : “We hebben nooit lukraak 

ruimtes gecreëerd. We zijn altijd uitgegaan van een 

behoefte, van wat op het terrein leeft. Zo kwamen drie 

keramisten bij ons terecht omdat ze op zoek waren 

naar een ruimte en een oven. Wij gingen op zoek naar 

andere pottenbakkers zodat ze samen in een atelier 

terecht konden en de kosten konden delen. Inmiddels 

maken al zo’n tien keramisten gebruik van de oven…”

“Ken je toevallig geen fotograaf, in die regio, die mijn werk onder 

de aandacht kan brengen, of een violist die me op het podium kan 

begeleiden? Een webmaster voor het ontwerpen van mijn website, 

een redacteur voor mijn communicatie?” 
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EEN MOBIELE MUZIEKKIOSK
Deze opvouwbare kiosk kan via de weg op een grote 
aanhangwagen worden verplaatst naar pleinen en 
parken bijvoorbeeld, op aanvraag van organisatoren 
die hem ook ter beschikking kunnen stellen van de 
artiesten die ze ontvangen. De kiosk is speciaal 
ontwikkeld voor akoestische of weinig versterkte 
muziek, de levende kunsten (verhalen, theater, dans…) 
en maakt het mogelijk om weer aan te sluiten bij de 
traditie van publieke, akoestische muzikale 
ontmoetingen. Het 100 % Luikse houten ontwerp werd 
in 2017 bekroond met de prijs Co-légia, een collectief 
van ondernemingen dat creatieve initiatieven in en 
rond Luik financieel ondersteunt en aanmoedigt.

EEN TIJDELIJKE WINKEL IN NAMEN
Het Comptoir des Ressources Créatives in Namen lanceerde als eerste het concept 
‘tijdelijke winkel’, een locatie waar kunstenaars hun werk kunnen laten zien.  
Het Comptoir ligt aan de rue de Fer, in het centrum van de stad, en is zowel een uitstalraam 
voor hun creaties (decoratie, textiel, meubilair, illustraties, accessoires, juwelen … ) als een 
winkel. In de ruimte kunnen tevens zes ateliers worden ingericht van iets meer dan 10 m², 
die de kunstenaars voor een aantal maanden kunnen huren.
De naam van deze plek die lokale artistieke creaties ondersteunt? ‘Ceci n’est pas  
une boutique’! 

Diensten die aan de behoeften 
beantwoorden
Ook weer vertrekkende van reële behoeften kon 
het Comptoir stilaan diensten aanbieden, zoals 
het gedeeld gebruik van voertuigen, het Pitch 
Café en L’Arrière-Boutique.

• Delen van voertuigen
Twee voertuigen staan tegen een lage huurprijs 
ter beschikking van de ontwerpers en kleine 
culturele operatoren van het netwerk, zodat ze 
hun goederen of producten kunnen vervoeren. 
Een collectieve oplossing waarop regelmatig een 
beroep wordt gedaan.

• Pitch Café
Deze openbare, professionele en gezellige 
ontmoetingen helpen creatievelingen die hulp 
nodig hebben om hun project te realiseren. Eerst 
stellen ze het in grote lijnen voor, waarna het 
publ iek v ragen stelt ,  adv ies geef t  of 
samenwerkingen voorstelt.

• L’Arrière-boutique

“Ken je toevallig geen fotograaf, in die regio, die mijn 

werk onder de aandacht kan brengen, of een violist 

die me op het podium kan begeleiden? Een webmaster 

voor het ontwerpen van mijn website, een redacteur 

voor mijn communicatie? ” Omdat de talenten van 
de ambachtslui doorgaans beperkt blijven tot een 
aantal domeinen, moeten ze regelmatig een 
beroep doen op ander talent. Het Comptoir 
besliste dan ook een register op te stellen met 
personen die hun diensten aanbieden. Op dit 
moment zijn er bij de 800 profielen beschikbaar. 
Met een aantal van die mensen, waarvoor het 
zich borg stelt, werkte het een duidelijk financieel 
kader uit, gebaseerd op het aantal gepresteerde 
uren.
L’Arrière-Boutique biedt ook opleidingen aan (in 
projectbeheer bijvoorbeeld) die zijn aangepast 
aan de dagelijkse werkrea liteit van de 
ambachtslui, zodat ze nieuwe vaardigheden 
kunnen ontwikkelen.
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GEBOORTE VAN
een internationaal  

festival

Het Festival International de Graphisme (FIG), waar-
van de vierde editie plaatsvindt in Luik van 4 tot 8 
februari aanstaande, is een van de ‘mooie verhalen’ 
die de verantwoordelijken van het Comptoir des 

Ressources Créatives graag in de verf zetten. Tijdens een Pitch 
Café-avond stelden Jérémy Joncheray (Straatsburg) en Benjamin 
Dupuis (Luik) hun festivalproject voor aan een publiek van 
kenners, dat hen onmiddellijk volgde en ondersteunde.
Deze twee jonge talenten waren hiermee niet aan hun proefstuk 
toe, want ze staan ook al aan de leiding van ‘Signes du quotidien’, 
een atelier voor grafisch design dat in 2015 werd opgericht. Het 
atelier biedt zijn diensten aan voor projecten rond toegepast 
grafisch design (o.a. voor grafische systemen, uitgeverijen, 
omgeving, interactie, diensten … ). Tal van artiesten, uitgeve-
rijen en decorontwerpers vonden reeds de weg naar het atelier 
en deden een beroep op zijn diensten.
“Toen we in juni 2015 bij het Comptoir des Ressources Créatives in 

Luik aanklopten, waren we hoofdzakelijk op zoek naar een werkplek, 

en die vonden de verantwoordelijke, van de vzw voor ons in de gemeen-

schappelijke ruimten aan de place Vivegnis”, herinnert Jérémy zich. 

“Vanaf dat moment begon onze samenwerking met de gebruikers van 

de locatie en konden we gebruikmaken van de andere diensten die het 

Comptoir aanbiedt, zoals het huren van voertuigen, opleidingen, en 

natuurlijk het Pitch Café, dat ons de eerste keer goed heeft 

geholpen”.
Het was tijdens een tweede Pitch Café dat beide grafisch vorm-
gevers hun festivalproject konden uitwerken. Een buitenkansje : 
Eric Delayen, beeldend kunstenaar en leraar aan de Haute Ecole 
de la Province de Liège, in Seraing, zat in het publiek. ”Hij vond 

onze presentatie en onze wil om een evenement in Luik op te zetten 

duidelijk interessant en bood dan ook dadelijk zijn ervaring aan. Hij 

betrok zijn studenten bij de organisatie ervan en is een echte partner 

van het FIG geworden. Het Pitch Café was dan ook een schakelmoment 

voor ons project.”

De vierde editie van het Festival 
International de Graphisme (FIG) 

vindt plaats in Luik  
van 4 tot 8 februari.
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www.signesduquotidien.
orgwww.figliege.com

Deelname van een vijftigtal grafisch 
kunstenaars 
Het festival wordt georganiseerd door ‘Signes du quo-
tidien’, in samenwerking met grafisch kunstenares en 
onderzoekster Loraine Furter en studio PLMD, en biedt 
op verschillende locaties in Luik (1) een programma met 
gratis activiteiten aan (lezingen, tentoonstellingen, 
workshops en rondetafelgesprekken) voor een groot 
publiek. Het heeft twee doelstellingen : enerzijds het 
publiek de kans bieden de verschillende facetten van het 
hedendaagse design te ontdekken, en anderzijds deze 
discipline en de kunstenaars onder de aandacht brengen. 
Voor de vierde editie van het festival kunnen de orga-
nisatoren, net als in 2019, rekenen op de deelname van 
een vijftigtal grafisch kunstenaars uit de hele wereld.
“We hebben zelf contact opgenomen met de kunstenaars die 

we interessant vonden”, legt Jérémy uit. “Doorgaans sturen 

ze ons hun ontwerpen door, maar een tiental artiesten komt 

ook zelf hun werk voorstellen en neemt deel aan de lezingen 

en workshops. Dankzij de subsidies van de Fédération 

Wallonie-Bruxelles en van Wallonie Design kunnen we hun 

reis en verblijf betalen”.
De organisatoren van het atelier voor 
grafisch ontwerp presenteerden en lan-
ceerden ook een ander project dat hen na 
aan het hart ligt, ‘Taste & Visual’, rond 
mogelijke verbanden tussen design en 
gastronomie.
Het ontbreekt de twee ontwerpers niet 
aan ideeën, zoveel is duidelijk. Dankzij 
het Comptoir de Ressources Créatives 
van Luik kunnen ze voor de uitvoering 
ervan rekenen op heel wat steun en een 
luisterend oor tijdens een Pitch Café .

(1)  In galerij ‘Les Brasseurs’ (rue du Pont, 26), het zenuwcentrum van FIG,  

in ‘Les Chiroux’ en in de ‘Space Gallery’ (in Feronstrée).
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B A S TO G N E

LuxemburgBELEEF 
de Slag om  

de Ardennen

ALSOF U ERBIJ WAS 

Naast het Mardassonmonument ligt het Bastogne War Museum, een 
belangrijk herdenkingsoord gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en de 
Slag om de Ardennen. Interactieve informatieterminals, multisensoriële 
voorstellingen … de scenografie kiest resoluut voor moderniteit.

 I Sophie Dubois
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Vier denkbeeldige figuren als gids
Uitgerust met een audiogids –in het Nederlands, Frans, 
Duits of Engels – leert u de personages kennen die u 
door de permanente tentoonstelling leiden. “Vier perso-

nages lopen het hele bezoek met u mee en vervullen de rol van 

gids”, licht Mathieu Billa toe. “Ze leggen uit op welke wijze 

zij de feiten persoonlijk beleven. Zo ontdekt de bezoeker uit-

eenlopende invalshoeken.” De vier figuren zijn Emile 
Mostade, een jonge scholier uit Bastenaken, Mathilde 
Devillers, zijn onderwijzeres die lid is van het verzet, 
Hans Wegmüller, de Duitse luitenant van de 
Volksgrenadierdivisie en de Amerikaanse korporaal 
Robert Keane ; zij vergezellen u gedurende enkele uren. 
Naargelang de plek waar u zich bevindt, vertellen zij u 
om beurten hun verhaal. “Deze personages zijn deels geïn-

spireerd op getuigenissen. Alle inhoud die we voorstellen 

(decors, verhalen, visuele elementen, de inhoud van de audio-

gidsen enzovoort), is gebaseerd op meerdere verhalen en werd 

goedgekeurd door een wetenschappelijk comité. We proberen 

daarbij zo nauwgezet mogelijk te werk te gaan.”

Totale immersie dankzij de interactiviteit
Nadat de personages zijn voorgesteld, begint de rond-
leiding met het deel dat gewijd is aan alles wat er zich 
vóór de winter van 1944 heeft afgespeeld. In een eerste 
zaal komen achtereenvolgens het interbellum aan bod, 
de gevolgen van het Verdrag van Versailles en de 
machtsovername door dictators, onder wie ook Hitler. 
Verder in het museum verneemt u iets meer over de 
positie van België tijdens de oorlog en de moeilijke leef-
omstandigheden voor de gewone bevolking tijdens de 
Duitse bezetting. Dit eerste deel eindigt met de landing 
in Normandië en de gevolgen ervan.
Het museumteam wil een zo breed mogelijk publiek 
bereiken : “Jong en minder jong, een gepassioneerd publiek 

maar ook personen zonder enige kennis van het thema. We 

willen tonen wat er is gebeurd en hen sensibiliseren op basis 

van inhoud die wetenschappelijke comités goedkeurden.” Om 
de bezoekers een unieke ervaring te laten beleven wil 
het Bastogne War Museum zo interactief mogelijk zijn.

Wie de wegwijzers naar de Mardasson-
heuvel volgt, kan er niet naast kijken. 
Het Bastogne War Museum ligt op een 
steenworp van het stervormige 

Amerikaanse memoriaal. Al vijf jaar verwelkomt dit 
ultramoderne gebouw bezoekers die graag iets meer 
vernemen over het verloop van de Tweede Wereldoorlog 
in België en in de Ardennen.
“Het Bastogne War Museum opende zijn deuren in maart 

2014, op de plek waar sinds de jaren zeventig het Bastogne 

Historical Center was gevestigd”, legt directeur Mathieu 
Billa uit. De bedoeling was een nieuwe herinneringssite te 

ontwikkelen met als uitgesproken ambitie uit te leggen wat 

zich hier afspeelde maar dan wel in de globale context van de 

oorlog.” 
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TUSSEN 125.000 EN 150.000 
BEZOEKERS
Sinds de opening blijven de bezoekers toestromen in 
het BWM. Elk jaar schommelt hun aantal tussen 125.000 
en 150.000. “Het museum draait zeer goed, we zijn 
tevreden. De bezoekersaantallen overtreffen wat we 
hadden gehoopt”, verheugt Mathieu Billa zich. “Van alle 
bezoekers komt 60% uit het buitenland (Nederland, 
Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk … ).”
In de nabije toekomst zou het museum er nog een 
gebouw bij moeten krijgen. “Het zal plaats bieden voor 
onthaalruimtes, klaslokalen om activiteiten voor 
kinderen te organiseren, een bibliotheek en een 
polyvalente zaal voor tentoonstellingen en 
evenementen.”

Naast de geluids- en lichteffecten zijn de decors 
getrouw weergegeven en is alles eraan gedaan 
om u de indruk te geven dat u werkelijk ter 
plaatse bent. Zo werd, voor deze opvoering in 
de bossen van Bastenaken, de temperatuur 
verlaagd om een gevoel van koude te geven.
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B A S T O G N E  W A R  M U S E U M

Colline du Mardasson 5
B-6600 Bastogne
+32 (0) 61 210 220 
info@bastognewarmuseum.be
 
www.bastognewarmuseum.be

Het museum nodigt de bezoeker uit om zich volledig 
onder te dompelen in deze periode van de geschiedenis 
die op gevulgariseerde wijze wordt voorgesteld. “We wer-

ken met een moderne scenografie en laten veel plaats voor de 

‘storytelling’. Een dergelijke benadering valt in de smaak van 

een zeer grote meerderheid van het publiek”, vertrouwt de 
directeur ons toe.
Naast de vele panelen met uitleg en de grote hoeveelheid 
voorwerpen die werden bijeengebracht via collecties of 
schenkingen, ontdekt u er ook welke gebeurtenissen ons 
land hebben getroffen, dankzij een van de interactieve 
terminals. U kunt er onder andere getuigenissen (met 
vertaling) bekijken en ook video’s van militaire 
operaties.

Drie multisensoriële voorstellingen
In het souterrain wordt u ondergedompeld in de 
gevechten die plaatsvonden in Bastenaken en de hele 
regio. Herbeleef de gebeurtenissen vanaf 16 december 
1944 en het begin van de operatie met 200.000 mannen 
in de Ardennen. Neem deel aan de operaties die nodig 
waren om Bastenaken te bevrijden en sta stil bij de 
enorme menselijke tol daarvan, niet enkel onder de 
geallieerde of Duitse soldaten maar ook bij de 
burgerbevolking.
Blijf even staan en volg een van de multisensoriële 
voorstel lingen die het museum aanbiedt. Deze 
voorstellingen, waarvan de duur varieert van tien tot 
twintig minuten, laten u toe de gebeurtenissen “live” mee 
te maken, alsof u er zelf bij was. “We hebben drie 

"scenovisies" ontwikkeld. In de eerste bevinden we ons in een 

tent, voor een persconferentie van de geallieerde officieren in 

het kader van de landing in juni 1944 in Normandië”, vertelt 
Mathieu Billa. Beide andere scenografieën spelen zich af 
tijdens de schermutselingen van de winter 1944-1945 in 
ons land. “In het tweede tafereel bevinden we ons in de bossen 

rond Bastenaken met een aantal soldaten ; het laatste tafereel 

voert ons mee naar een café in de stad waar burgers zich in de 

kelder verstoppen.” Naast de geluids- en lichteffecten zijn 
de decors getrouw weergegeven en is alles eraan gedaan 
om u de indruk te geven dat u werkelijk ter plaatse bent. 
“In de tweede reconstructie hebben we zelfs de temperatuur doen 

dalen om het gevoel van kou over te brengen.”
In elk tafereel vindt u Emile, Mathilde, Hans en Robert 
terug. “Hun levensverhaal wordt verweven met de geschiedenis. 

Immersie houdt in dat we oog hebben voor de emotie en het 

menselijk aspect. We willen het publiek duidelijk maken 

waarover onze personages zich zorgen maakten. De mensen 

kunnen zich gemakkelijk met hen identificeren.”

Het verhaal van de oorlog “toegankelijk” maken 
voor de jongsten
Zo de interactiviteit een belangrijke rol vervult in het 
Bastogne War Museum, dan is dat om het voor de jongste 
bezoekers mogelijk te maken deze periode uit de geschie-
denis te begrijpen. In de rand van de permanente tentoon-
stelling stellen we aan schoolgroepen diverse activiteiten 
voor om zich in dit universum onder te dompelen. “De 

jongsten kunnen een rondleiding met Emile krijgen om te begrij-

pen wat hij beleeft, het materieel van die tijd vastnemen en ont-

dekken op welke rantsoenen de burgers recht hadden. Voor al 

iets oudere kinderen organiseren we een rondleiding op basis 

van de mensenrechten. Ze nemen kennis van de inhoud van het 

handvest en gaan daarna op zoek naar voorbeelden van rechten 

die werden geschonden.” De weg van de balling legt dan weer 
de klemtoon op de verplaatsingen van bevolkingsgroepen 
terwijl een oorlogstribunaal aan studenten de kans biedt 
uitspraak te doen in het kader van oorlogsmisdaden en in 
de huid van een rechter of advocaat te kruipen.

Toerisme

TIJDELIJKE TENTOON-
STELLING TOT 19 JANUARI
Tot 19 januari kunnen de bezoekers van het BWM op de 
esplanade van het museum ook de tentoonstelling “Art 
Liberty, From the Berlin Wall to Street Art” bezoeken. 
Dertig werken van straatkunstenaars, vervaardigd op 
brokstukken van de Berlijnse Muur, alsook drie auto’s 
van het merk Trabant, worden er tentoongesteld. “Deze 
tentoonstelling herdenkt de 30e verjaardag van de val 
van de Muur, een evenement dat het einde van de 
Koude Oorlog inluidde, die het gevolg was van de 
afloop van de Tweede Wereldoorlog. We wilden ook 
hier onze filosofie handhaven: de Geschiedenis op 
globale wijze voorstellen maar wel opnieuw in zijn 
context geplaatst”, verklaart Mathieu Billa. De 
deelnemende kunstenaars zijn hedendaagse 
kunstenaars of hebben in het verleden al op de muur 
geschilderd. “De expo gaat over de vrijheid te 
schilderen op een symbool van onderdrukking.”
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Balmoral, 

HET “VROUWEN - 
KASTEEL”

Op het 100 jaar oude landgoed, aan de poort van Spa,  
ligt het kasteel van Balmoral verborgen op de heuvel van 
Jalhay. Sinds zijn renovatie in 2012 herbergde dit originele 
huurhuis al verschillende activiteiten maar het is eveneens 
een historische plaats waarvan de geschiedenis van 
generatie op generatie, van vrouw op vrouw, werd 
doorgegeven. 

 I Marc Vanel

Toerisme

JA L H AY

Luik
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Van vorm is het herenhuis eerder een kubus, gemaakt 
van stenen en bakstenen en voorzien van verschil-
lende torentjes. Het landgoed bevindt zich aan het 
einde van een paadje dat uitkomt op de hoofdweg 

van de Balmoralbuurt. Het achterterras heeft een duizeling-
wekkend uitzicht op het meer van Warfaaz. Eens je over de 
drempel bent, kom je in een andere wereld terecht : tussen oud 
en nieuw, in verscheidene sferen en culturen, met vele kamers 
op meerdere verdiepingen met ieder hun levensverhaal in dit 
herenhuis dat in de loop van de tijd tot ‘kasteel ’ werd 
omgedoopt.
Een mix van middeleeuwse en Anglo-Normandische invloeden 
maakt het kasteel tot een verrassende plek, net als de fantasti-

sche schoorstenen die boven de daken uit kronkelen. Vanuit de 
hoektoren heb je een panorama van 180 graden.
“Het huis is niet alleen bijzonder door zijn ligging en architectuur”, 

vertelt de huidige eigenares Sandrine Derkenne, “maar ook door de 

bewoners ervan. Deze plek werd uitgekozen door baron Jean de 

Crawhez, wiens broer, Joseph, burgemeester van Spa was in 1920. De 

bouwwerken op een ruw terrein van een tiental hectaren begonnen in 

1912, onder leiding van architect Charles Castermans en aannemer 

Viatour.”
Enkele jaren later erft Diane, de dochter van Baron de Crawhez, 
het huis. In 1934 trouwt ze met baron Ferdinand-Charles 
Poswick, maar ze woont alleen in het kasteel. Zij is de eerste 
vrouwelijke eigenaar.
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Industriëlen en “vuurvaste blokken”
In 1965 wordt het kasteel van Balmoral te koop gezet door 
Diane Poswick-Crawhez omdat ze dichter bij haar 
kinderen in Brussel wil wonen. Het wordt het jaar daarna 
gekocht door Eugène Deketelaere, een Brusselse 
industrieel die carrière heeft gemaakt in vuurvaste 
producten die dienen om glasovens te bouwen die vooral 

in Europa worden gemaakt door SEPR (Société 
européenne des produits réfractaires), dat vandaag deel 

uitmaakt van de groep Saint-Gobain.
In de jaren 60-70 begon hij overal in Europa vuurvaste blokken, 
die weggegooid zouden worden, bij elkaar te sprokkelen. 
Gedurende jaren stapelde hij die op rond het kasteel, op de 
parking, op de grasperken, in de bossen en in de kelders. Hij 
was ervan overtuigd dat hij tot een recyclageproces kon komen 
door de blokken te smelten en in nieuwe vormen te gieten (in 
hars) en op die manier nieuwe blokken zou kunnen produceren.
“Aan het eind van de jaren 70”, vervolgt Sandrine Derkenne, “liet 

hij het kasteel na aan mijn grootmoeder, Lucienne Hendrickxs. Haar 

echtgenoot was bij zijn minnares gaan wonen en ze leefde er alleen 

tot aan haar dood in 2005, waarna haar dochter, Chantal, zich erover 

moest ontfermen en de blokken moest opruimen. Mijn moeder trouwde 

met Jean-Marie Derkenne, een burgerlijk ingenieur uit Stavelot, die 

eindelijk een systeem vond om de blokken van zirkonium-

aluminiumoxide-korund te smelten! ”

Een prestigieus toeristisch huurhuis
“Mijn ouders kochten een oude mijnsite in Tertre, in Henegouwen, om 

hun zaak te laten groeien en stichtten in 1977 de maatschappij Zircor 

Electrofusion, die furore maakte in de jaren 80-90 en verschillende 

exportprijzen won. Dankzij die groei, konden verschillende werken 

worden uitgevoerd aan het kasteel Balmoral (elektriciteit, dakwerken, 

verwarming … ). Mijn jongste broer en ik zijn daaruit voortgekomen, 

we zijn opgegroeid in de Borinage. Na haar scheiding in 1998, ging 

mijn moeder terug bij mijn grootmoeder wonen in het kasteel waarvan 

zij de eigenares was geworden. Zij is de derde vrouwelijke 

eigenaar.”

De rest van het verhaal is meer bewogen omdat de vader van 
Sandrine in 2005 in een vliegtuigongeluk overlijdt. Haar moe-
der vertrekt dan naar de Borinage om het bedrijf dat ziender-
ogen achteruitgaat, over te nemen. Het kasteel wordt verhuurd 
aan een ondernemer uit Spa die het herinricht tot prestigieus 
huurhuis.
“Ik nam het terug over in 2012”, gaat de huidige eigenares verder. “Ik 

richtte mijn maatschappij SD Events op en begon met de renovatie 

van het gebouw. Ik maakte een appartement in de kelder waar ik 

gedurende 6 jaar samen met mijn dochter Margaux woonde. In 2014 

vernieuwde ik de tweede verdieping, waar vroeger het personeel ver-

bleef, zodat we 6 kamers extra hadden. Uiteindelijk ben ik dat jaar 

naar Spa verhuisd, naar een rustigere plek voor ons zodat er nog eens 

6 kamers in de kelder konden worden ingericht.”

Feesten en events
Balmoral telt vandaag vier suites met privé-badkamers en 
dertien kamers met 5 gemeenschappelijke badkamers en een 
verwarmd buitenzwembad.
Het kan rechtstreeks worden gehuurd of via tussenpersonen. 
Het tarief hangt af van het seizoen, het aantal verhuurde 
verdiepingen en van het soort event, dat kan gaan 2.000 tot 
7.000 euro per weekend.
Het kasteel is populair voor het organiseren van 
huwelijksfeesten maar het wordt ook gehuurd voor seminars, 
familiefeesten of vriendengroepjes (10 tot 34 personen), 

Sandrine Derkenne, de vierde 
vrouwelijke eigenaar.

Een mix van middeleeuwse en  
Anglo-Normandische invloeden 
maakt het kasteel tot een verrassende 
plek, net als de fantastische 
schoorstenen die boven de daken uit 
kronkelen. Vanuit de hoektoren heb je 
een panorama van 180 graden.
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“KRIJGERS” IN HET KASTEEL
Het kasteel van Balmoral, in Schotland, heeft regelmatig bezoek van zijn 
eigenaar (koningin Elisabeth II) en haar familie, terwijl zijn naamgenoot in 
Spa meer strijdlustige gasten op bezoek heeft gehad. Tijdens de eerste 
wereldoorlog, verbleef generaal Erich Ludendorff, de rechterhand van von 
Hindenburg (de beroemde zeppelins) van stafchef Kaiser, er kort. In 1918, 
werd het domein bezet door graaf Georg von Hertling, kanselier van het 
Keizerrijk en minister-president van Pruisen. In 1920, tijdens de diplomatieke 
conferentie van Spa, “veranderde” men van kamp : het kasteel werd ter 
beschikking gesteld van David Lloyd George, de toenmalige Britse  
premier …

Toerisme 

C H Â T E A U  D E  B A L M O R A L

+32 (0) 478 27 76 00
info@lechateaudebalmoral.be
 
www.lechateaudebalmoral.be

fotoshoots ,  k led i ng verkoop,  f i l mopna mes, 
televisieprogramma’s, videoclips (Suarez, Caballero & 
Jeanjass, Gladys, Antoine Chance, Delta … ), 
stylingsessies met David Jeanmotte, galabals, feesten, 
afterworkparty’s … Aan ideeën geen gebrek. Alle 
elementen zijn aanwezig om een onvergetelijk moment 
te beleven op een ongebruikelijke plek, waarbij we de 
wandelingen, de thermen in Spa, het casino, het 
racecircuit enzovoort niet mogen vergeten.
Volgende erfgename op de lijst : de jonge Margaux. Zal 
zij de vijfde vrouwelijke eigenaar van Balmoral worden? 
Dat komen we pas over enkele jaren te weten …

Foto uit een in Balmoral opgenomen clip 
van Caballero & Jeanjass.
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Na drie jaar werken is het ‘place Royale’, dat in 
het centrum van Spa onderaan de kabelbaan 
van de Thermen gelegen is, eindelijk 
gerenoveerd. Op dat plein bevindt zich het 
vroegere ‘Pavillon des Petits-Jeux’, waarin 
tegenwoordig een microbrouwerij en een 
restaurant gevestigd zijn, namelijk de ‘Brasserie 
des Bobelines’.

 I Marc Vanel // V Brasserie des Bobelines et Marc Vanel

TERUG NAAR  
DE BRON VOOR  
de Bobeline

S PA

Luik
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Vanaf de 17e eeuw begon de stad Spa te leven 
van de thermen, die toen werden bezocht 
door vreemdelingen, aristocraten en burgers, 
die de bijnaam ‘les Bobelins’ kregen en die er 

ijzerhoudend bronwater kwamen drinken, dat in die tijd 
werd aanbevolen tegen ziekten zoals bloedarmoede. 
Victor Hugo, Offenbach, Montaigne, Joseph II, Willem 
II, tsaar Peter de Grote en nog vele anderen verbleven 
toen in dat kuuroord waar het, zo zei men, “verboden 
was zich te vervelen”, aangezien ontspanning ook deel 
uitmaakte van het doktersvoorschrift.
De eerste Europese casino’s, La Redoute en de Waux-Hall, 
die hun deuren respectievelijk openden in 1763 en 1770, 
kenden een twintig jaar durende bloeitijd. Na een neer-
gaande fase als gevolg van de Luikse revolutie en meer 
bepaald van het verbod op gokspelen, werden de acti-
viteiten van het kuuroord hervat dankzij een uitgebreid 
programma dat werd gesteund door koning Leopold II.
Er werden nieuwe gebouwen opgetrokken, zoals de 
overdekte Leopold II-galerij in het ‘parc de Sept-Heures’. 
Die 130 meter lange galerij had aan haar uiteinden twee 
paviljoenen, een vierkant dat was genoemd naar konin-
gin Marie-Henriette, de gemalin van de koning, en een 
ovaal ‘Petits Jeux’-paviljoen, waaraan we nu aandacht 
besteden en waar men ‘gematigde’ kansspelen beoefende, 
namelijk als ongevaarlijk bekend staande spelen zoals 
biljart, backgammon, dammen, schaken enz.
In de jaren 1930 tot ’50 was het paviljoen een soort luna-
park en kreeg het verschillende bestemmingen, tot het 
de zetel van de Toeristische Dienst van Spa werd. Het 
in 1982 beschermde gebouw werd voor veel geld geres-
taureerd door de Stad en het Waals Gewest, maar het 
bleef leegstaan vanaf 2012. De Stad schreef toen een 
projectenwedstrijd uit om dat prachtige gebouw weer 
tot leven te brengen.
Na enkele wederwaardigheden werd de wedstrijd 
gewonnen door Didier Dumalin en zijn vennoot Carole 
Menga, en zo opende de ‘Brasserie des Bobelines’ haar 
deuren in juni jongstleden. “Dat project is nauw verbonden 

met mijn leven”, legt eerstgenoemde uit. “Ik ben van Luik 

en mijn ouders namen van 1962 tot 1992 vakantie op enkele 

kilometers van Spa. In die stad leerde ik lopen en fietsen, ik 

verloor er mijn hart aan en woon er al sinds 1993.”

Het bier van Spa sinds 1991
Voor we verder gaan, willen we enkele stappen terug-
zetten. Het was de ontdekking van ‘La Vielsalm’ in een 
Luikse winkel voor speciaalbieren, die Didier Dumalin 
op het idee bracht een bier voor Spa te maken. 
Aangezien hij in de sector van het personenvervoer 
werkte en niet beschikte over de nodige installaties om 
zijn plan ten uitvoer te brengen, liet hij zijn ‘Bobeline’ 
brouwen in Melle, bij Gent, door de brouwerij Huyghe, 
die beroemd is voor haar ‘Delirium Tremens’.
Het begin was moeilijk maar het bier werd tamelijk goed 
geëxporteerd. In 2006 kwam een bruin bier het merk 
versterken en de verkoop schoot omhoog. In 2017 komt 
de bvba ‘Bobeline & Cie’ met het plan om een micro-
brouwerij-restaurant op te richten. Het was de bedoeling 
om de ‘Bobeline’ eindelijk in het Paviljoen in Spa te 
brouwen en het publiek aldus direct kennis te laten 
maken met het brouwerswerk. Bovendien wilde men 
evenementen organiseren en een restaurant openen.
Voor de goede uitvoering van het plan wordt ‘Bobeline 
& Cie’ een naamloze vennootschap met nieuwe part-
ners : Alain Felgenhauer en de firma Expendo, die 
gespecialiseerd is in het begeleiden van bedrijfsleiders 
van KMO’s en ZKO’s, en ook Noshaq (ex-Meusinvest) 
als financiële partner en Belfius voor het financieren 
van het productiematerieel.
Voor het beheer van de microbrouwerij zorgt Bruno De 
Ghorain, meester-brouwer van de ‘Brasserie La 
Binchoise’ (zie WAW nr. 45, zomer 2019), die twee jaar 
lang de operationele partner zal zijn. Hij zal de eerste 
brouwsels maken en de eerste brouwer opleiden, die in 
2020 in Spa zal worden aangeworven.
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HET BOBELINE-GAMMA
De Bobeline Triple is het allereerste bier van Didier Dumalin. Het is gemaakt met blonde gerstemout 
en biedt mooie fruitige toetsen en een lichte bitterheid. Het alcoholgehalte bedraagt 5,5° en het laat 
zich heel vlot drinken. 

De Bobeline Black, een lichte en lekker gekruide stout, is een nieuwe versie van het donkere bier 
dat in 2006 uitkwam. Dit bier op basis van gebrande mout is van hoge gisting, het hergist op de fles 
en heeft licht gekaramelliseerde smaken met een snuifje cacao en drop. Het bevat 8% alcohol.

Sinds 2009 is er een derde bier in de handel, namelijk een witbier op basis van tarwe en van  
een mengsel van natuurlijk aardbeiensap en  aroma. De zeer lichte en weinig gesuikerde  
Bobeline Fraise heeft 3,6° alcohol en is een perfect aperitief.

De Bobeline Ambrée (7°), ten slotte, is een van de door Bruno De Ghorain ingevoerde 
nieuwigheden. Het bier wordt gebrouwen op basis van gekookte gerstemout en ruwe hop. Het is 
meer gekruid dan de andere bieren, met de frisheid van moutbiscuit en toetsen van drop en 
steranijs.

Die bieren zijn momenteel verkrijgbaar in vaten voor cafés en restaurants, en in flesjes van 33cl  
die zowat overal in België te vinden zijn, maar ook in Taiwan, China en Japan. Binnenkort zullen er 
flessen van 75 cl in de rekken van de supermarkten verschijnen.

B R A S S E R I E  

D E S  B O B E L I N E S

Place Royale
B-4900 Spa
+32 (0) 87 70 88 37 
+32 (0) 479 33 13 00
 
www.bobeline.be

De bierroute in Europa

Aan tafel
Wat de gastronomie betreft, is de ‘Bobelin’ een 
halfverhitte hoevekaas van ruwe koemelk, die 
geaffineerd wordt met de ‘Bobeline Black’ en 
aangeboden in de vorm van kaaswielen van 8 tot 
12 kg. Voor bij het aperitief, tijdens de maaltijd, 
als fondue of vóór het dessert. In het restaurant, 
dat eind september werd ingewijd, worden er een 
tiental biergerechten uitgewerkt met verschil-
lende ‘Bobelines’. De door traiteur Les Cours 
(Joël Rademaker) beheerde zaal telt 70 plaatsen 
en kent een zeer goede start. In het hoogseizoen 

en voor evenementen komen er zelfs jobstuden-
ten helpen.
“Ik ben eigenlijk niet verrast door het succes, want de 

inwoners van Spa en de toeristen koesterden hoge 

verwachtingen”, zegt Didier Dumalin met genoe-
gen. “De ligging is uitstekend en het terras baadt het 

grootste deel van de dag in de zon. We organiseren 

ook verscheidene evenementen (toneel, concerten…) 

en ontvangen groepen voor seminars met 100 zitplaat-

sen op de verdieping.” Op termijn wil de promotor 
8 of 9 banen creëren. Dat zal vlug gebeuren! 
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BROUWERIJ
Jandrain- 

Jandrenouille

O R P -JAU C H E

Waals-Brabant

Alexandre Dumont de Chassart staat aan het hoofd van de 
Brouwerij Jandrain-Jandrenouille, die al 13 jaar gevestigd is in 
een oude Waals-Brabantse hoeve. Hij brouwt er zowel zijn eigen 
bieren, als degene die op maat worden gemaakt voor 
professionele partners, particulieren, verenigingen of bars.  
Hij wil met korte ketens werken.

 I Muriel Lombaerts
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Van machines naar hop
Alexandre werd op 24 augustus 
1969 geboren in Elsene. Hij liep 
school in Bosvoorde en ging daarna 
voor burgerlijk ingenieur mechanica 
studeren aan de UCL, waar hij in 1993 
zijn diploma behaalde. “Het was crisis, 

zoals altijd in België (lacht). Ik zocht mijn toe-

vlucht in wat waarschijnlijk de beste bank was, 

namelijk de Generale. Daar bleef ik 7 jaar en ging toen even 

naar Euronext. Nu werk ik al 18 jaar voor de Amerikanen op het 

gebied van hop en van import-export.”
Het was in 2004 dat de jongeman besloot de Féculerie-hoeve 
te kopen en zich daar te vestigen. Alles was er nog zoals in de 
19e eeuw, met de aanwezigheid van asbest en een betonnen 
vloer. Alexandre besloot alles te renoveren, maar wel de charme 
van de plaats te vrijwaren door, naast de nodige moderne ele-
menten, de buitenstructuur te behouden. In de zomer van 2007 
begint deze hop-enthousiast, samen met een studiegenoot van 
de universiteit, aan zijn brouwerijproject.

Voor 99 % plaatselijke ingrediënten
Vandaag doet de eigenaar op zijn eentje voort en ontwikkelt 
hij andere ideeën. Sinds 2016 heeft hij een nieuwe dimensie 
gegeven aan zijn activiteiten. “Lekker bier maken, is één ding, maar 

je moet er iets aan toevoegen. Ik probeer met korte ketens te werken. 

De gerst komt van een hoeve uit Corroy-le-Grand en hij wordt gemout 

bij Boortmalt, in Gembloers. In feite is 99 % van de ingrediënten lokaal. 

Enkel de hop komt uit de Verenigde Staten, waar hij wordt geprodu-

ceerd door de firma waarvoor ik werk.” Inzake energie, leveren 
zesennegentig zonnepanelen 80 % van de elektriciteit. “De brou-

werij gaat vooruit, maar niet tegen eender welke prijs : ik probeer er 

een duurzame component aan te geven. Er zijn twee voltijdse mede-

werkers en we proberen ook een sociale gedragslijn aan te houden.”

De Féculerie-hoeve in Jandrain-Jandrenouille (Orp-
Jauche) bestaat al sinds de 14e eeuw en behoorde tot 
het Hertogdom Brabant. Aanvankelijk omvatte ze 
één enkel gebouw van silexsteen, maar in de 18e eeuw 

werd de plaats heraangelegd om een voor de Haspengouw zo 
typische vierkante hoeve te vormen. Tegenover een mooie 
inrijpoort, die het jaartal 1762 draagt, ligt een uit twee blokken 
bestaande woning met twee verdiepingen, terwijl de stallen 
zich in de zijvleugels onder de hooizolders bevinden. Het geheel 
wordt aangevuld door de schuren, een waterput en een 
zwijnenstal. Het was een defensieve hoeve, die zo goed als  

geen opening naar buiten bezat. Tijdens veldslagen zoals die 
van Ramillies, in 1706, zochten de pachters er toevlucht met 
hun vee …
“In die tijd deed men alles op de hoeve en dus brouwde men er ook al 

bier”, vertelt Alexandre Dumont de Chassart. “Laten we wel 

wezen : dat moest gebeuren in een grote ketel waarin men al dan niet 

gemalen graan aan de kook bracht. Eens die saus in een vat was 

overgegoten, begon ze te gisten. Het was tweemaal veiliger dat mengsel 

te drinken, dan water. Aangezien het brouwsel verhit was geweest, 

waren sommige kiemen dood, dan begon de gisting en daarna ontstond 

de zurigheid. Er werd ook bier gemaakt voor de seizoenarbeiders.” 

Bieren die de Japanners graag drinken
Naast haar eigen producten, maakt Brouwerij 
Jandrain-Jandrenouille bieren voor andere 
professionele partners. Meer bepaald de Uijin 

en de Uijin Yuzu, die worden verkocht in de 
Japanse restaurants in Brussel, Amsterdam, Parijs, 

Londen, Milaan en zelfs in Tokio! “We hebben ook 

speciale bieren samengesteld voor bars, zoals voor de Citizen 

Kane in Waver, de Altérez-vous in Louvain-la-Neuve, de 

Barnabeer in Namen, de Moeder Lambic en de Roy d’Espagne in 

Brussel. Ik ben tuk op dat soort samenwerkingen omdat ze me via de 

bar direct in contact brengen met de consumenten. De uitbater wil een 

bier dat hij nog niet in zijn assortiment heeft en de particulier wil het 

omdat hij dat bier nergens anders vindt. Het is trouwens altijd een 

gok : je weet al vlug of iets niet werkt of daarentegen heel goed loopt.”
De brouwerij stelt ook bieren samen voor particulieren, ver-
enigingen, evenementen – kortom voor wie niet kan investeren 
in duur materiaal. “U kunt hier uw eigen bier op maat komen brou-

wen, met of zonder recept. De enige beperking is, dat ik, wegens de 

‘wilde’ giststoffen, niet werk met zure bieren, aangezien ik daardoor 

de rest van de brouwerij zou kunnen besmetten! ”

Leven in de brouwerij brengen
“Door op die manier te werken, denk ik dat ik mijn ziel niet verlies”, 

gaat Alexandre Dumont de Chassart voort. “Ik wil altijd een mooi 

bier maken voor mijn klanten en tonen dat er op dat gebied een onein-

dig aantal recepten bestaan. Wat me interesseert, is leven in het brou-

werijmilieu te brengen en alle smaken te verkennen. Zo val je niet in 

slaap door altijd dezelfde formules te gebruiken. Dankzij onze ont-

moetingen, doen we nieuwe ideeën op. Tegenwoordig produceert de 

brouwerij 3.000 hectoliter per jaar, terwijl we vierenhalf jaar geleden 

slechts op 180 stonden… Ik ben een huis in de buurt van de Brusselse 

Grote Markt aan het restaureren, in de Greepstraat. Dat zal een ‘tap 

house’ (slijterij, nvdr) worden voor onze brouwerij. In 2020 zullen we 

ons kunnen vermaken met het creëren van nieuwe conventionele of 

uit de toon vallende producten en – waarom niet – de bieren van onze 

klanten in het zonnetje zetten, als dat de moeite waard is. Misschien 

zullen er andere bars volgen …” 

Alexandre Dumont de Chassart  
staat aan het hoofd van de Brasserie 
Jandrain-Jandrenouille
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EEN GAMMA VAN  
4 BIEREN
De IV Saison was het eerste bier dat in 2006 
werd uitgebracht. Het is een ongefilterd en 
niet-gepasteuriseerd blond bier, dat hergist op 
de fles. Het is samengesteld op basis van vier 
ingrediënten (water, mout, hop en gist) met vier 
verschillende hopsoorten. “De IV Saison werd 
tot het favoriete bier uitgeroepen door het label 
La Bière des Femmes en gekoppeld aan een 
rockalbum van de Naamse band ‘The Banging 
Souls’ voor zijn titel ‘Seeds’ met BJ Scott, de 
vrouwelijke coach van The Voice Belgique.  
Wat een eer! ”

De V Sens is een beetje later verschenen. De 
complexiteit ervan komt tot uitdrukking dankzij 
de drie verschillende moutsoorten : Caramel, 
Munich, Pils. Het is een natuurlijk amberkleurig 
bier met 100 % gerstmout, ongefilterd,  
niet-gepasteuriseerd en hergist op de fles. 
“Kaasmaker ‘A table’ van Hannuit, wast een  
van zijn kazen tijdens het rijpingsproces met  
V Cense.”

De IV Wheat ontstond juist na de V Sens. Het is 
een tarwebier, een witte basis, maar zonder 
specerijen. Dat natuurlijke bier bestaat uit een 
mengsel van tarwe en gerstmout, is ongefilterd 
en niet-gepasteuriseerd en hergist op de fles. 
Het is heel fris in de mond en heeft de aroma’s 
van de gebruikte hopsoorten.

De III Gravity, om niet te zeggen de ‘tripel’, 
ontstond als gevolg van een bestelling vanuit de 
Verenigde Staten. Het is veel rijker (aan alcohol , 
aan hop … ).

B R A S S E R I E  D E  J A N D R A I N - J A N D R E N O U I L L E

Rue de la Féculerie 34
B-1350 Jandrain-Jandrenouille
 
www.brasseriedejandrainjandrenouille.com

De bierroute in Europa

“ Tegenwoordig 

produceert de brouwerij 

3.000 hectoliter per jaar, 

terwijl we vierenhalf 

jaar geleden slechts op 

180 stonden. ”
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DE KIJK VAN 
KUNSTENAARS

Kunstenaars zijn kostbaar omdat ze ons een 
andere kijk op de wereld bieden en ons doen 
nadenken. De zes getalenteerde kunstenaars 
die we hier voorstellen, willen met hun kunst 
invloed uitoefenen op de in beroering 
verkerende wereld. Een beknopt overzicht 
van de artistieke stromingen in Wallonië en 
Brussel. 

 I Carole Depasse en Noé Morin

Dossier
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PROFIEL

Naam

Alix Tihon

Leeftijd 

30 jaar

Afkomst 

Luik

Opleiding 

Apotheekster diëtiste  
en juweelontwerpster

Passie 

Oude juwelen

Toen A li x Tihon haar 
diploma van apotheekster 
en diëtiste op zak had, 
voelde ze dat er iets niet 

klopte. Ze geeft toe dat ze graag alleen 
werkt en tijdens de nacht : “vaste uren 

overdag en een loontrekkersstatuut konden 

me niet echt voldoening schenken”. Vindingrijk 
(of stoutmoedig) als ze was, voelde ze zich wat 
benauwd tussen doosjes aspirine en verlangde 
naar iets anders : een gamma toebehoren ont-
werpen. Juwelen of leder? De juwelen halen de 
bovenhand. In september 2018 brengt Alix haar 
merk uit onder de naam Harpie, een Griekse 
godin (harpij), die half vrouw en half vogel was 
die zich in de mangareeksen gracieus en elegant 
verplaatst, maar die ook bliksemsnel kan aan-
vallen. “Dat ben jij ten voeten uit”, zei mijn broer, 
“je bent een doorzetster! ”

Omdat ze het beu was (te dure) merkjuwelen te 
kopen, die bovendien vlug verslijten, besloot 
Alix te werken met verguld roestvrij staal. “Ik 

zocht materiaal dat niet zwart wordt, niet verkleurt 

en hypoallergeen is.” De helft van de tijd is ze 
apotheekster en de andere helft juweelont-
werpster. Haar inspiratie haalt ze uit kunst-
boeken, uit museumcollecties en uit het juwe-
lenkistje van haar grootmoeder. “In mijn 

jongste collectie zit een medaillon-

armband die identiek is met die 

van mijn grootmoeder of met wat 

ik me daarvan herinner.”

Zodra de verkoopsite online 
komt, vliegen de juwelen de 
deur uit. Haar vriendinnen 
en de klanten van de apotheek 
zouden ervoor vechten. En de 
gebeurtenissen volgen elkaar op!    
Kledingwinkels zoeken contact met haar. 
Harpie verleidt zelfs Saint-Tropez en Beiroet. 
Tegenwoordig slaagt Alix er perfect in beide 
beroepen met elkaar te combineren en elk jaar 
twee originele collecties te designen, alsook driemaandelijkse 
capsulecollecties. Voor de eindejaarsfeesten brengt Harpie vier 
Grieks en Etruskisch geïnspireerde medaillons uit : een pega-
sus, een bewerkt kruis, een zonnemedaillon en een amulet 
met hiërogliefen. Of is het soms geen tijd voor geschenken? 

ALIX TIHON
HARPIE GIRL

Haar inspiratie haalt 
ze uit kunstboeken, 
uit museumcollecties 
en uit het 
juwelenkistje van 
haar grootmoeder. 
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www.harpie-collection.com
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PROFIEL

Naam

Cléo Totti

Leeftijd 

30 jaar

Afkomst 

Bastenaken

Opleiding 

Scenografie /
kunstpedagogie aan de 
Academie voor Schone 
Kunsten van Rome, 
master in de visuele en 
ruimtelijke kunst aan de 
School voor Grafisch 
Onderzoek in Brussel

Passie 

De veranderlijkheid van 
de soorten

Je hoeft slechts enkele seconden met Cléo Totti 
te praten om te beseffen dat ze een afkeer 
heeft van categorieën en dat je haar zou bele-
digen door haar op te sluiten in een of ander

             vakje. “Mijn werk is hybride en multidisciplinair. 

In de schilder en beeldhouwkunst en in installaties zoekt het 

definitieve vormen naargelang de thematieken (en problema-

tieken) van het project. Ik werk vanuit de gevoeligheid voor een 

materiaal. Wanneer ik in een winkel bijvoorbeeld een leidingpomp 

zie die me aanspreekt, dan beschouw ik die als een vorm of een 

voorwerp dat deel kan uitmaken van een toekomstige sculptuur”.

Cléo vindt haar inspiratie ook in het leven, in landschappen, 
in ontmoetingen. Mensen op straat trekken haar aan, wie ze 
ook zijn, zodra hun lichamelijke verschijning haar aanspreekt. 
Haar modellen behoren meestal tot gediscrimineerde sociale 
minderheden. Toen ze aan de Academie voor Schone Kunsten 
te Rome studeerde, heeft de antieke beeldhouwkunst haar 
sterk beïnvloed. Daar vond ze de inspiratie om met lichamen 
te werken. Een van haar doelstellingen is het verdraaien van 
de voorstelling van lichamen, die nu te veel gebonden is aan 
de opgelegde schoonheidscanons die door genderspecifieke 
vrouwenbladen worden gepromoot. “Voor mijn beeldhouwwer-

ken neem ik afdrukken van lichaamsdelen en op basis van dat mate-

riaal stel ik een fictie samen in mijn werk ; de modellen zijn 

androgyn om de grenzen tussen de geslachten op te heffen.” Cléo 
zegt het niet, maar je voelt een soort opstandigheid bij haar, 
misschien tegen alles wat te star is of vakjes vormt en weinig 
plaats laat aan wat buitengewoon is of buiten de normen valt.

“Het begrip veranderlijkheid en hybridisch organisme dat mijn 

werkstukken zou kunnen be ïnvloeden, ontleen ik aan de 

Amerikaanse filosofe Donna Haraway (Cyborg-manifest) en ik tracht 

die opvatting in mijn werk te integreren. De voorstelling van het 

lichaam is een steeds terugkerende gelegenheid om me uit te drukken. 

Ik kom op voor de veranderlijkheid van de kunst en mensensoorten. 

Er zit in mijn werk iets van een sociale stellingname. Vrouw of man 

zijn betekent niet hetzelfde. Het zijn toestanden waaruit de door de 

samenleving bepaalde codes voortvloeien. In mijn werk heb ik belang-

stelling voor het herdefiniëren van de normen. Opnieuw codificeren, 

dat is uiterst moeilijk! ”

CLÉO TOTTI
DE VERDRAAIINGSKUNSTENAAR
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https://cleototti.com

Toen ze aan de Academie voor Schone Kunsten te Rome 
studeerde, heeft de antieke beeldhouwkunst haar sterk 
beïnvloed. Daar vond ze de inspiratie om met lichamen  
te werken. 
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PROFIEL

Naam

Justine God

Leeftijd 

34 jaar

Afkomst 

Luik

Opleiding 

Ingenieur, HEC 
bedrijfsmanagement

Passie 

“Made in EU”

Na acht jaar “voor anderen” te 
hebben gewerkt in de mode-
sector, verlangde Justine God 
ernaar eindelijk producten te 

ontwerpen die bij haar passen. “Merken werken 

op basis van trendbestekken, terwijl ik instinctief 

handel. Al leveren ze uitstekend werk, ik was niet echt 

tevreden en wilde hier en daar altijd een detail of een 

kleur veranderen.”
Maar er was meer : Justine koesterde het plan om 
in te gaan tegen de distributie van de grote mer-
ken, die massale hoeveelheden van hun kleren 
verkopen in hun merkboetieks en via hun onli-
nesites. “Ik wilde terugkeren naar de bron, werken 

met beperkte reeksen en mijn eigen distributiekanalen 

kiezen. Ik ben een adepte van multimerkenboetieks, 

die dikwijls worden gerund door zelfstandigen die 

met veel liefde hun gamma kiezen om zich van de 

massa te onderscheiden.”

Om de concurrentie aan te kunnen, legt Justine 
nog meer creativiteit aan de dag en richt ze het 
merk Imprevu op, dat bestaat uit artikelen waar-
mee vrouwen zich een zeldzame originele look 
kunnen aanmeten… Dankzij haar ervaring met 
de textielsector heeft ze in Italië en Portugal 
kleine productie-ateliers kunnen vinden, waar-
mee ze nauw kan samenwerken. “Ik teken de 

modellen, kom met ideeën voor de pasvormen, stoffen 

en combinaties. Als de technici het met mij eens zijn, 

zorgen zij voor de afmetingen en de patroons. Ik wilde 

met een beperkt aantal “Made in Europe”-producten 

werken, om pollutie door eindeloze voorraden te 

vermijden”.

DE ONVOORSPELBARE 
GARDEROBE VAN 
JUSTINE GOD 
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www.imprevubelgium.com

De eerste collectie van Imprevu kwam uit in september 
2016. Ondanks een distributienetwerk van een tachtig-
tal boetieks in België (2/3 in Wallonië en 1/3 in 
Vlaanderen), blijft het project toch kwetsbaar. “Ik bied 

zoveel mogelijk aantrekkelijke prijzen aan voor in Europa 

gefabriceerde beperkte reeksen. Maar het is moeilijk omdat 

ik het hoofd moet bieden aan die massaproducten.” Vanaf 
de zomer van 2020 zal het merk van Justine God ook 
in Frankrijk en Zwitserland worden verkocht.

Justine legt nog meer creativiteit aan 
de dag en richt het merk Imprevu op, 
dat bestaat uit artikelen waarmee 
vrouwen zich een zeldzame originele 
look kunnen aanmeten... 
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PROFIEL

Naam

Matthieu Litt

Leeftijd 

36 jaar

Afkomst 

Luik

Opleiding 

Graficus

Passie 

Analoge fotografie

Onder de industriële plafonds van het Centrum voor 
Hedendaagse Kunst in de vroegere brouwerij 
Wiels, ontving fotograaf Matthieu Litt op 17 okto-
ber laatstleden de Prix des Jeunes Artistes van het 

Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel. De Luikenaar, 
die een grafische opleiding genoot, toonde bij die gelegenheid 
een reeks foto’s die hij in Noorwegen had gemaakt en die 
getuigen van het aangrijpende contrast dat huist in de tegelijk 
gewelddadige en sublieme natuur. “Drie weken lang heb ik volop 

in de natuur geleefd, in een kunstenaarsresidentie. Ik kon er, op mijn 

eentje en in stilte, dag en nacht aan mijn foto’s werken en opnieuw 

aansluiting vinden met de natuurlijke cycli die de mens niet meer 

kent omdat hij er zich van verwijderd heeft.”

Het werk van Matthieu is ook te vinden in een boek 
dat hij Tidal Horizon heeft genoemd en waarmee hij 
verwijst naar het getijde, dat ononderbroken op  en 
neergaat zonder menselijk ingrijpen, zoals een ritme 
dat de oren van de mensen niet meer bereikt. “Ik 

wilde de nadruk leggen op onze eindigheid, op ons korte 

bestaan en op de buitensporige impact daarvan op heel de 

planeet. Op enkele seconden zijn we erin geslaagd alles in 

de war te sturen!”

Matthieu zoekt naar “sporen van mensen” op plaatsen waar 
die niet zouden mogen zijn. In een schemerlicht met verscho-
ten kleuren, zoals dat mogelijk is met analoge fotografie, toont 
hij ons toverachtige of verontrustende landschappen in een 
deemstering die deze van onze planeet kan zijn.

matthieulitt.com

Dossier

MATTHIEU LITT
NAM EEN DUIK IN 
VOLLE NATUUR
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Matthieu toont ons toverachtige of 
verontrustende landschappen in een 
deemstering die deze van onze  
planeet kan zijn.
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PROFIEL

Naam

Pierre Debatty

Leeftijd 

53 jaar

Afkomst 

Charleroi

Opleiding 

Schilder

Passie 

De natuur, die hem 
inspireert en waarvoor  
hij een gegronde  
vrees koestert

De beeldvorming van Pierre 
Debatty, een landschaps- 
en abstract schilder, staat 
al meer dan 30 jaar in het 

teken van de natuur. Een natuur die 
soms wordt beïnvloed door de mens, zoals 

dat het geval was voor zijn reusachtige wer-
ken die waren geïnspireerd door “het industri-
ele Charleroi”. Maar een natuur die altijd door 
de mens wordt verstoord wanneer milieube-
kommernissen in de actualiteit komen.
Om zijn onrust te bezweren, schildert de kun-
stenaar dan de aarde, het vuur, de lucht en het 
water. Het uitspansel is woest, de wolken zwel-
len, de waterspiegels spreken, wit en blauw 

druipen van het doek … “De natuur zet me aan 

het dromen, ze geeft een bevrijding die ik niet vind 

in portretten of in abstracte meetkundige vormen. 

In mijn atelier te Corbais, in Waals-Brabant, voel ik 

me als een onbeweeglijke reiziger. Ik ben thuis en 

toch reis ik de wereld rond, dankzij de landschappen 

die ik me inbeeld. Ik wandel veel en dat brengt me 

op ideeën. Aan mijn schilderijen geef ik namen van 

plaatsen die ik toevallig in een atlas vond en dan 

beeld ik me in dat die plaatsen er uitzien zoals ik ze 

heb geschilderd. De milieucrisis treft me diep en zet 

me aan het zoeken. Maar zelfs wanneer het uitspan-

sel woest en dreigend is, wil ik toch dat het picturaal 

zacht blijft, opdat het schilderij niet apocalyptisch 

zou worden”.

Dossier

PIERRE DEBATTY 
EN DE WERELDSPIEGELS  
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www.pierredebatty.be

Tegenwoordig tekent Pierre Debatty evenveel als hij schildert 
en dat tekenen doet hij met inkt en pastelkleuren op grote vellen 
papier. Een lyrisch werk, dat zuiver uit de verbeelding komt, 
dat vloeiend en verdund is op de spiegeleffecten. Pierre Debatty, 
die in 2018 de publieksprijs op het Festival van Hedendaagse 
Kunst van Namen won, blijft trouw aan zichzelf. “Het is soms 

ingewikkeld omdat de tentoonstellingscommissarissen de aandacht 

willen vestigen op de nieuwe disciplines, zoals video’s, foto’s en 

installaties, wat ik begrijp. Maar ik ben schilder, ik beweer niet dat 

ik een vernieuwer ben, maar ik ben integer en probeer het verschil te 

maken met wat er vóór mij werd gedaan en ik vernieuw mezelf 

voortdurend, of het nu gaat om materiaal, dan wel om techniek of 

stijl.” In maart 2020 zal Pierre Debatty opnieuw een 
hoofdrolspeler zijn tijdens het Kunstenaarsparcours Chambres 

avec vues, dat wordt georganiseerd door de Stad Namen.

“ In mijn atelier te Corbais, 

in Waals-Brabant, voel ik 

me als een onbeweeglijke 

reiziger. Ik ben thuis en 

toch reis ik de wereld rond, 

dankzij de landschappen 

die ik me inbeeld. ”
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PROFIEL

Naam

Wauter Mannaert

Leeftijd 

40 jaar

Afkomst 

Een door Brussel 
geadopteerde Vlaming

Opleiding

Maker van tekenromans

Passie

Stedelijke moestuinen

Wauter Mannaert heeft het middel en de toon 
gevonden om ons te spreken over junkfood en 
de afgeleide producten van de voedingsnijver-
heid : een tekenroman en humor. Yasmina en de 

aardappeleters, die door Dargaud werd uitgegeven in het 
Nederlands en het Frans (Yasmina et les mangeurs de patates) en 
die in 2019 de laureaat werd van de Atomiumprijs - Willy 
Vandersteen, nodigt ons uit om onze voedingsgewoonten te 
veranderen, teneinde geen afgestompte zombies te worden. Een 
verhaal dat wordt gedragen door een 12-jarig meisje dat, om 
haar onder het werk gebukt gaande vader wat te troosten, voor 
hem heerlijke gerechten bereidt op basis van uit een gemeen-
schappelijke moestuin gehaalde verse groenten. Tot op een dag 
een gewetenloze industrieel, Tom de Perre, de stadstuin vernielt 
om er een fabriek voor genetisch gemanipuleerde aardappelen 
te bouwen. Maar o wee degene die van die besmette frieten eet! 

WAUTER MANNAERT 
EN DE NIET TE VRETEN 
TOM DE PERRE

Wauter Mannaert heeft het middel en de toon 
gevonden om ons te spreken over junkfood en de 
afgeleide producten van de voedingsnijverheid : 
een tekenroman en humor. 
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In de vorm van een avontuurlijk en kleurrijk onderzoek 
geeft Wauter met zijn tekeningen uitdrukking aan de 
vragen die hij zelf heeft over landbouwethiek. “Ik ben 

geen zedenpreker en ik geef niemand lessen, maar het loont 

de moeite zich af te vragen waar ons dagelijks voedsel van-

daan komt. Ik heb zelf niet alle antwoorden. Ik ben vegetariër 

en dat is de manier waarop ik in orde ben met mijn 

geweten.”
Yasmina, die schrik heeft voor zetmeelbesmetting, 
tracht de leerlingen van haar school te overtuigen van 
de weldaden van duurzame voeding. Het lijdt geen twij-
fel dat de jongeren die op straat betogen voor het kli-
maat, Wauter ervan overtuigd hebben dat er dringend 
actie nodig is. Waarom zouden we op school niet 
opnieuw kook- en tuinbouwles geven? En waarom zou-
den we geen hoogwaardige foodtrucks maken om de 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen te leren hoe ze 
tegen een schappelijke prijs gezond kunnen eten? Dat is 
alleszins de oplossing die door de papa van Yasmina 
wordt aangedragen om uit zijn zombieleven verlost te 
worden!

www.wautermannaert.be 

“Ik ben geen zedenpreker en ik geef niemand lessen, 

maar het loont de moeite zich af te vragen waar ons 

dagelijks voedsel vandaan komt. Ik heb zelf niet alle 

antwoorden. Ik ben vegetariër en dat is de manier 

waarop ik in orde ben met mijn geweten.”
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M O U S C R O N

Henegouwen

Spel 

ZONDER 
GRENZEN

Het Virtual Park in Moeskroen, 
bedacht door twee broers met een 
passie voor informatica, 
automatisering en virtual reality,  
is met zijn 4.000 m2 het grootste 
VR-park van Europa.

 I Gilles Bechet
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In Moeskroen is er een plek die op geen 
enkele kaart staat. De coördinaten zijn 
namelijk afhankelijk van de verbeelding en 
bedrevenheid van degenen die het gebied 

verkennen. Je verplaatst je er met een boog of 
lasergeweer in de hand, op een lichtgevende 
motorfiets of op de rug van een oorlogsrobot. Je 
kunt er de top van de Mount Everest beklimmen 
of over de zeebodem lopen. Met zijn 4.000 m2 is 
het Virtual Park het grootste attractiepark in 
Europa dat op virtual reality (VR) en augmented 
reality (AR) is gericht. Het park opende zijn deu-
ren in maart 2019 en acht maanden later zijn er 
al bijna 12.000 bezoekers geweest, terwijl de 
weekends meerdere weken van tevoren zijn 
volgeboekt.

Eerste test in Doornik
Dit innovatieve project is opgezet door Frédéric 
en Jean-Louis Verbaert, twee broers met een 
passie voor VR, die ervan overtuigd zijn dat deze 

technologie enorme mogelijkheden biedt in de 
recreatiesector.
Om hun idee te testen, openen ze in januari 2017 
Virtual Cabs in Doornik. Achter de deur van 
deze voormalige wasserij aan de Rue des 
Clarisses bevinden zich vier lege game rooms 
van ongeveer 15 m2. Met een bril op zijn hoofd 
en een draadloze controller in elke hand kan de 
speler zich door tien verschillende virtuele 
werelden bewegen zonder risico om van een klif 
te vallen, op de bodem van de oceaan te verdwa-
len of tegen de muren aan te lopen. Het is meteen 
een succes. Terwijl de beschikbare VR-brillen en 
-hardware voor particulieren nog erg duur zijn, 
maakt Virtual Cabs geavanceerde technologie 
toegankelijk tegen een schappelijke prijs.
Door dit succes kon het duo bij investeerders 
aankloppen en een nog grootser project verde-
digen. “Als een technologie zich ontwikkelt, moet je 

ooit de kans aangrijpen en iets op de markt brengen 

wat nog niet bestaat. Wij hadden vertrouwen in een 
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technologie die we beheersen en konden vaststellen dat 

het publiek grote verwachtingen had ”, merkt 
Frédéric Verbaert op. Dankzij de steun van 
WAPInvest en particuliere middelen via een 
win-winlening konden ze de benodigde 1 miljoen 
euro bijeenbrengen. “Desondanks heeft het ons twee 

jaar gekost. Het was een hele uitdaging om met niets 

te beginnen. De sector van de nieuwe technologieën 

kon niet altijd op de interesse van investeerders reke-

nen, maar dat is nu aan het veranderen.” De 
Intercommunale d’Etude et de Gestion (IEG) 
heeft aan de rand van Moeskroen een groot 
gebouw met een doorlopende ruimte zonder pila-
ren aan de broers ter beschikking gesteld om het 
Virtual Park te huisvesten.

Maximaal 300 bezoekers per dag
De wereld van VR en digitale technologie is lang 
beschouwd als een aangelegenheid van nerds, 
waar alleen een nichepubliek voor te vinden is. 
Het Virtual Park wil die trend omkeren door zich 
ook op gezinnen te richten. De bezochte werel-
den worden niet bevolkt door zombies en andere 
bloeddorstige monsters. Wanneer je in teamver-
band je domein tegen indringers moeten verde-
digen, gebeurt dat zonder bloedvergieten. Het 
accent ligt op het verkennen van een andere 
omgeving. Je hoeft niet vertrouwd te zijn met 
draadloze controllers om bij het Virtual Park 
naar binnen te stappen. De bediening van de 
accessoires is eenvoudig en voor iedereen bereik-
baar. En mocht dat niet het geval zijn, dan zijn er 
altijd medewerkers aanwezig om hulp en advies 
te verlenen.
Door de week is het attractiepark geopend voor 
bedrijven, die welkom zijn voor teambuilding-
sessies of andere ‘corporate’ evenementen. Ze 
krijgen dan de beschikking over het Virtual Park 
met een begeleidingsprogramma op maat, dat op 
hun specifieke budget en wensen is afgestemd.
De capaciteit is opzettelijk beperkt tot 300 men-
sen per dag. “Je moet kijken naar de belevingskwa-

liteit. Als je duizend mensen tegelijk toelaat, wordt de 

wachttijd drie keer zo lang. Wij zijn niet bereid die 

kwaliteit te verminderen om meer winst te maken.” 
Het Virtual Park werkt met toegangsprijzen voor 
een hele of een halve dag, zodat het publiek vol-
ledig kan profiteren van zijn virtuele ervaring 
op hoog niveau. De formule lijkt gewaardeerd te 
worden door de bezoekers, die vaak afkomstig 
zijn uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk, maar 
ook uit Nederland en Duitsland.

Met zijn 4.000 m2 is het Virtual 
Park het grootste attractiepark 
in Europa dat op virtual reality 
(VR) en augmented reality (AR) 
is gericht. Het park opende zijn 
deuren in maart 2019 en acht 
maanden later zijn er al bijna  
12.000 bezoekers geweest, 
terwijl de weekends meerdere 
weken van tevoren zijn 
volgeboekt.

fun house

spave pirate
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ZEVEN WERELDEN  
OM TE ONTDEKKEN IN HET 
VIRTUAL PARK
Arena 42
In een arena komen twee teams van vier spelers  
tegen elkaar uit met de planeet Mars als grandioze 
achtergrond. De bewegingen van de compleet 
opgetuigde spelers worden vastgelegd in motion 
capture. “Dit is de eerste attractie die de bewegingen 
van de spelers zo nauwkeurig weergeeft in een  
virtuele modus.”

Team 51
Nog steeds op Mars, maar dan voor een 
samenwerkingsmissie waarbij vier tot zes spelers  
een vooruitgeschoven post te hulp moeten komen 
waarvan niets meer is vernomen. Opgelet, de 
buitenaardse wezens zijn nooit ver weg!

Robot Ring
Twee spelers nemen het tegen elkaar op door robotjes 
te bedienen met behulp van hun smartphone. Wat de 
robots zien, wordt in realtime op het scherm van hun 
smartphone weergegeven. Bestemd voor grote en 
kleine kinderen.

VR Box
Tien individuele cabines, vergelijkbaar met die waarop 
het succes van Virtual Cabs is gebaseerd. Er zijn een 
stuk of vijftien games en werelden beschikbaar. Ideaal 
om vertrouwd te raken met VR. “Ze bieden optimale 
omstandigheden om, afhankelijk van je stemming, 
dingen actief te beleven of juist meer te beschouwen.”

V-Race
Twee spelers zitten op een futuristische motorfiets voor 
een dolle rit door werelden waarvoor de film Tron als 
inspiratiebron diende.

The Playground
Dankzij AR reageert deze intelligente ruimte in realtime 
op het gedrag en de interacties van de spelers. Deze 
plek is een combinatie van amusement, creativiteit en 
lichamelijke conditie.

Tower Defense
Dit is de laatste activiteit tot nu toe. Met behulp van zijn 
boog en virtuele laser moet de speler zijn dorp 
verdedigen tegen de aanvallen van orks. In de twee 
controllers en de bril zitten sensors waarmee de speler 
zijn positie in de virtuele ruimte in realtime kan 
aanpassen met een foutmarge van minder dan een 
millimeter. Na elk succes krijgt de speler toegang tot 
een van de vier in elkaar schuivende werelden.

V I R T U A L  P A R K

Rue des Bengalis 4 
7700 Mouscron
 
www.virtualpark.eu

Samenwerking met de Universiteit van Bergen
De technologieën waarop de attracties van het park 
berusten, zijn niet origineel, maar daar staat tegenover 
dat de uitvoering ongeëvenaard is. “We hebben geen kant-

en-klare pakketten gekocht, maar alles eigenhandig gemaakt. 

De technologie die we gebruiken, is een soort monster van 

Frankenstein op basis van dingen die al bestonden, maar die 

we hebben aangepast.” Zo is de motion capture die voor 
de game Arena 42 wordt gebruikt, bewerkt om de bewe-
ging in realtime vast te leggen. Voor de content is een 
samenwerking aangegaan met het Franse bedrijf 
SmartVR. Het Virtual Park kan rekenen op een interne 
R&D-afdeling met twee ingenieurs, die ondersteund 
worden door een groot aantal externe samenwerkings-
partners, met name de Universiteit van Bergen. “Wat we 

niet hebben, proberen we zelf te maken. We proberen een 

coherente synergie tot stand te brengen om deze technologie 

hier in België vooruit te helpen.”

Een jong team
Het project is voor 100 % eigendom van de twee broers, 
die ook de volledige leiding in handen hebben. Frédéric 
Verbaert is ervan overtuigd dat het attractiepark zijn 
succes in de eerste maanden zowel te danken heeft aan 
de originele content – veel buitenlandse bezoekers 
bevestigen nog nooit zoiets te hebben gezien – als aan 
het bedrijfsmodel op basis van een beperkt aantal mul-
tifunctionele medewerkers. “We hebben een heel goed team 

gevormd, bestaande uit jonge mensen. Wij kunnen op hen 

rekenen en zij kunnen op ons rekenen.”
Het Virtual Park heeft momenteel geen concurrent met 
dezelfde ambities. Die komt er waarschijnlijk wel, maar 
de broers Verbaert zijn vastbesloten om de koppositie 
te behouden. “Na het succes van de Virtual Cabs in Doornik 

hebben we enkele initiatieven zien ontstaan die daarop zijn 

gebaseerd, maar dat blijft beperkt tot een zeer lokaal niveau.”
De komende maanden maakt het Virtual Park zich 
gereed om in een hogere versnelling te schakelen met 
een nieuwe ontwikkeling waarover het duo verder niets 
kwijt wil. Virtual reality blijft ons verbazen. 
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Een Waalse robot 

VEROVERT DE 
GLASINDUSTRIE
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Socabelec, dat gespecialiseerd is in 
het bouwen van robotsystemen  
voor de industrie, brengt vanuit 
Ham-sur-Sambre een omwenteling 
teweeg in de glasproductie. Het 
paradepaardje van het bedrijf is een 
‘swabbing robot’ die voor een 
optimale smering van holglas zorgt. 
Bangkok Glass, de Australische 
groep Orora en AB Inbev behoren 
tot de klanten van Socabelec.

 I Florence Thibaut

J E M E P P E - S U R - S A M B R E

Namen

Na zijn studie aan het ISIC in Bergen trad 
Marco Veri in 1987 in dienst van Socabelec. 
Hij werd aangenomen als elektromechanisch 
ingenieur in een tijd dat het bedrijf zich op 

de productie van vlakglas (voorruiten, autoglas enz.) 
richtte, maar werkte zich heel snel op, zodat hij tien jaar 
later de directeur en eigenaar van Socabelec werd. En 
dankzij een revolutionaire robot die naar vier wereld-
delen wordt geëxporteerd, belichaamt hij tegenwoordig 
het succes van het bedrijf. Ontmoeting met een man die 
door de praktijk is gevormd.

Marco Veri, hoe hebt u zo snel carrière kunnen 
maken?
Toen ik bij de onderneming kwam, gaven de eigenaars 
me vrij spel om projecten op te starten. Ik richtte dus 
een automatiseringsafdeling op om onze deskundigheid 
op vlak van robotica te ontwikkelen. In korte tijd telde 
het team vier of vijf mensen. Maar terwijl Socabelec 
zich steeds meer op de productie van holglas (flessen, 
glazen enz.) richtte, kende het bedrijf in 1996 een 
moeilijke periode en was de rentabiliteit in gevaar. Ik 
kon er niet toe beslissen om het in de steek te laten. In 
1997 besloot ik Socabelec over te nemen en de structuur 
en organisatie compleet te veranderen. Ik werkte er al 
tien jaar en kende zowel de sterke als de zwakke punten. 
Maar in 2014-2015 maakten we een nieuwe crisis door, 
die ertoe leidde dat we ons op robotica en automatisering 
gingen concentreren. We werden gered door de R&D.

Tegenwoordig ligt de prioriteit bij het 
ontwikkelen en exporteren van uw ‘swabbing 
robot’. Hoe is die bedacht?
In 2011 maakte het bedrijf een wending door een 
partnerschap aan te gaan met de Ierse groep Ardagh, 
die actief is op het gebied van glazen en metalen 
verpakkingen, en met Heye International, een 
glasspecialist. Ardagh is een invloedrijke groep, die 35 
productiebedrijven voor f lessen en 70 voor blikjes 
omvat. Wij hadden als opdracht om een robot te bouwen 
die kan worden ingezet om de productiesnelheid te 
verhogen door f lessenmallen tijdens het proces te 
smeren. In 2013, na maanden van onderzoek en 
ontwikkeling, is zo de ‘swabbing robot’ ontstaan. Dat is 
ons topproduct en de kant die we op willen. De eerste 
robots zijn in Nederland verkocht.
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Wat zijn de gevolgen van de robot voor 
het productieproces?
Dat zijn er veel. De robot verhoogt de 
productiviteit van de productielijnen doordat de 
mallen voor het vormen van de glazen flessen 
niet meer handmatig gesmeerd hoeven te worden 
(‘swabbing’) en smeermiddelen tijdens het proces 
verneveld kunnen worden. Dankzij de robot 
hoeven we de machines niet stil te zetten en het 
evenwicht van het glas dus niet te verstoren. Dat 
is een enorm voordeel, want hierdoor beperken 
we storingen en verspilling, terwijl er wel zes 
productiecycli minder verloren gaan ten opzichte 
van handmatige swabbing. De robot verbetert 
bovendien de veiligheid en het welzijn van de 
werknemers, die minder aan oliedampen worden 
blootgesteld. Tot slot beantwoordt deze 
technologie aan onze milieudoelstellingen, 
omdat er minder olie nodig is dan bij handmatige 
smering. Om de traceerbaarheid van processen 

te waarborgen, moeten we steeds strenger 
te werk gaan.

Hoe is de internationalisering 
van het bedrijf verlopen?

De geschiedenis van Socabelec 
begon in 1965. Het ontstond 
door de investeringen in de 
zware industrie van destijds. 
Het bedrijf kreeg snel klanten 
i n het  Groot her togdom 
Luxemburg. Toen ik begon, 

werkte Socabelec veel voor de 
autoglasindustrie. Wanneer een 

klant zijn activiteit naar China, 
Brazilië of Tsjechië verplaatste, moes-

ten wij hem volgen. Socabelec verkocht 
dan ook eerder diensten en kennis dan 

machines. Tegenwoordig hebben we geen ‘swab-
bing robots’ in België. Die worden naar een stuk 
of vijftien landen in vier werelddelen geëxpor-
teerd, waaronder Brazilië, Japan en Thailand. 
Onze markt is dus mondiaal. We hebben onze 
35 medewerkers daarop getraind door met name 
veel cursussen Engels te geven!

U brengt veel tijd in het buitenland door. 
Hoe ziet u uw rol als directeur?
Het werk van een CEO is zeer veeleisend en 
enigszins te vergelijken met het lopen van een 
marathon. Een gezonde levensstijl is noodzake-
lijk. Ik blijf leiding geven aan de verkoopdivisie 
en ontmoet mijn klanten, terwijl ik beschikbaar 
blijf voor de teams. Ik kan slapen in het vliegtuig : 
dat is een onmisbare vaardigheid! 

Wat is tegenwoordig de kracht van 
Socabelec?
Dat is denk ik de vasthoudendheid en veerkracht 
van zijn teams. Zelf geef ik nooit op! Ik ben altijd 
overtuigd geweest van het potentieel van het 
bedrijf, zelfs in de moeilijkste fasen van zijn 
bestaan. Onze prognoses voor 2020 gaan uit van 
30 tot 35 robots. We zouden binnenkort ook een 
octrooi van het Europees Octrooibureau moeten 
krijgen. Dat is een belangrijke stap voor onze 
toekomst. Op het gebied van vlakglas hebben we 
verschillende innovaties voortgebracht die niet 
zijn beschermd. Die fout maken we niet nog  
een keer.

www.socabelec.com

“ De ‘swabbing robots’ worden naar een stuk  

of vijftien landen in vier werelddelen geëxporteerd, 

waaronder Brazilië, Japan en Thailand.  

Onze markt is dus mondiaal.”

Marco Veri (rechts), 
CEO van Socabelec
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Gelbopharma, 

AROMATHERAPIE 
VOOR IEDEREEN

Gelbopharma in Louvain-la-Neuve 
verkoopt een groot aantal 
verschillende biologische en 
natuurlijke producten, zoals 
plantaardige en essentiële oliën, 
unieke verstuivers en cosmetica 
van hoge kwaliteit. De oprichters, 
Régine en Guido Geloen, delen 
hun passie zowel met professionals 
uit de wellnesssector als met 
particulieren.

 I Muriel Lombaert

LO U VA I N - L A- N E U V E

Waals-Brabant
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Régine en Guido Geloen, die allebei in Waals-
Brabant zijn geboren, hadden eerst een winkel 
aan de Belgische kust, maar volgden daarna 
een opleiding tot natuurgeneeskundige. Ze 

zijn niet alleen elkaars levenspartners, maar vullen 
elkaar ook zakelijk aan. In 2004 begonnen ze daarom 
met Gelbopharma, een kleinschalige onderneming waar 
alles om wellness draait. Met hun passie voor 
aromatherapie zetten Régine en Guido zich 
tegenwoordig in om werkzame biologische producten 
van uitstekende kwaliteit te verkopen, die pijn verlichten 
en schoonheid bevorderen. Ze selecteren zorgvuldig 
hun leveranciers, met wie ze rechtstreeks samenwerken.
Régine en Guido zijn vooral gespecialiseerd in 
bloesemwaters, zepen en plantaardige, essentiële, 
verzorgings- en massageoliën. Ze werken met name 
samen met Astérale, een Frans ambachtelijk bedrijf dat 
zijn producten in Madagaskar maakt. Met de oprichters 
van het merk, Simon en Kelly Lemesle, onderhouden ze 
een vertrouwensrelatie.

Oliën uit Madagaskar
“Simon en Kelly, die helemaal weg zijn van Madagaskar, zijn 

betrokken bij de teelt en pluk van de inheemse planten”, 

vertelt Régine. “De essentiële oliën die ze maken, hebben 

uitzonderlijke olfactorische eigenschappen. Dankzij hun 

veldwerk kunnen we dus fantastische geuren ontdekken die 

bij ons onbekend zijn. Zodra je de producten gebruikt, voel je 

hoe verfijnd en authentiek ze zijn. Deze indrukken worden 

bevestigd doordat ze echt werken en goed verdragen worden. 

De producten zijn van hoge kwaliteit, combineren innovatie 

met fair trade, en dragen het keurmerk ‘Nature et Progrès’. 

We kennen dit zakelijke duo persoonlijk en de hele keten, van 

de teelt van de planten tot de distillatie in de nabije omgeving, 

staat onder controle. Dat vinden we heel belangrijk.”

Via het brede assortiment van Astérale presenteren 
Régine en Guido planten uit Madagaskar die bijzonder 
interessante eigenschappen bezitten, zoals de famonty. 
“De famonty, die op het hoogtepunt van de bloei wordt geoogst, 

is typisch voor het zuidwesten van Madagaskar. Het gaat om 

een heester van twee tot drie meter, die ontegenzeglijk een 

huidbeschermend effect heeft. De famonty vormt een echte 

beschermlaag en kan worden gebruikt om een reactieve huid 

tegen invloeden van buitenaf te beschermen en uitdroging van 

de huid te verminderen. Maar de plant heeft niet alleen een 

preventieve werking. Ze is ook een waardevolle remedie bij 

brandwonden, bloeduitstortingen en huidallergie.”

Een verstuiver van Provençaals allooi
Omdat Régine niet alleen natuurgeneeskundige maar 
ook medisch pedicure is, heeft ze met de hulp van Simon 
Lemesle ook een aantal eigen producten ontwikkeld. 
Het gaat dan met name om een specifiek voetverzor-
gingsproduct. “Deze melange op basis van plantaardige en 

essentiële oliën heeft een voedende, ontstekingsremmende en 

schimmeldodende werking en ruikt heel aangenaam om de 

weldadige invloed van de verzorging langer te laten duren”, 
verduidelijk Régine.
Bij het selecteren van hun leveranciers hebben de 
oprichters van Gelbopharma zich ook gewend tot 
Marcus Petrucci, een Franse ontwerper die een verstui-
ver voor essentiële oliën heeft gemaakt. “Marcus komt 

uit Cannes en heeft vanaf zijn prilste jeugd in een kunstzin-

nige omgeving geleefd. Hij heeft in Vallauris, de bakermat 

van de pottenbakkerskunst, en daarna in Grasse, de parfum-

stad, gewoond. Het is dus bijna vanzelfsprekend dat hij in 

zijn carrière op het idee kwam om de Marcus-verstuiver te 

ontwerpen. Een uniek voorwerp in zijn soort, met lijnen die 

doen denken aan de zee, de strandkeien, de bergen en de zoete 

Provençaalse geuren. Het is een volledig ambachtelijk product 

en het bijzondere van deze verstuiver is dat hij 3 tot 4 uur met 

één vulling doet.”
Maar daar laten Régine en Guido het niet bij. Ze 
verkopen ook verschillende soorten biologische thee en 
kruidenthee, voedingssupplementen, superfoods (met 
name vers ingevroren pollen van L’Abeille heureuse) en 
biocosmetica (zie kadertekst).

De producten worden in 
Madagascar vervaardigd.
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COSMETICA OP BASIS VAN DE 
CHILEENSE MUSKUSROOS
Régine, die nooit uitgepraat raakt over de producten 
die ze in haar magazijn in Louvain-la-Neuve heeft 
liggen, benadrukt graag de biologische producten die 
ze zelf gebruikt, zoals cosmetica op basis van de 
Chileense muskusroos.
“Mosqueta’s is het eerste merk dat een assortiment 
biologische cosmetica op basis van muskusroosolie 
heeft ontwikkeld. De producten bevatten geen alcohol, 
maar zijn net zo dynamisch”, legt ze uit. “Tijdens een 
reis door Chili raakte Nathalie Gueneau ernstig 
verbrand. Wegens haar grote belangstelling voor 
planten onderzocht ze daarna persoonlijk de 
therapeutische en herstellende mogelijkheden van de 
olie van de Rosa affinis rubiginosa. Dat is een soort 
egelantier die in een wilde omgeving op de 
hoogvlakten in het zuidelijke midden van Chili groeit. 
De plant is daar bekend onder de naam muskusroos 
(niet te verwarren met de Europese Rosa canina, red.). 
Uit de bottels van deze roos wordt een olie gewonnen, 
die van nature een ongekend hoog gehalte aan 
essentiële vetzuren bevat. De cosmetica die door 
Nathalie wordt gemaakt, is bovendien van hoge 
kwaliteit en zeer werkzaam dankzij de dynamisering 
van de olie en de volledige controle van de 
productieketen, van de oogst tot de droging en van de 
extractie tot de transformatie. De producten voldoen 
aan al onze behoeften en ondersteunen de mens in 
elke levensfase.” Régine geeft een opsomming: “Het 
begint met de muskusroosolie die op de buik van de 
aanstaande moeder wordt gemasseerd. Verder zijn er 
een balsem voor baby’s, een crème voor pubers, een 
peeling, een masker, een serum en sterk hydraterende 
crèmes voor elk huidtype: zacht voor de gevoelige en 
couperosehuid en anti-aging voor de behoeften van de 
rijpe huid.”

Régine en Guido zijn niet 
alleen elkaars levenspartners, 

maar vullen elkaar ook zakelijk 
aan. In 2004 begonnen ze 

daarom met Gelbopharma, een 
kleinschalige onderneming 

waar alles om wellness draait.

Online verkoop
Gelbopharma is op afspraak en tijdens workshops 
geopend voor het publiek, maar richt zich ook op 
therapeuten en professionals uit de wellnesssector. 
Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van een online 
webshop en een groot netwerk van distributeurs in 
Wallonië (Rixensart, Waver, Namen enzovoort). Met 
hun twee werknemers zijn Régine en Guido er trots op 
dat ze niet alleen goede producten en service leveren, 
maar hun klanten ook adviseren. “We proberen altijd 

nieuwe oplossingen te vinden en onze klanten tevreden te 

stellen. We willen hen graag de geuren van de planten laten 

opsnuiven en een moment van ontdekking en welzijn laten 

beleven! ” 

www.gelbopharma.com
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Crévoux, natuurskiparadijs
Het kleine familiestation Crévoux in het hart van het 
Parpaillon-massief in de zuidelijke Alpen, is bekend bij free-
ride-liefhebbers, maar is ook ideaal om te leren skiën of om 
van de grote open omringende ruimtes te proeven.
Bos, hobbels, reliëf : het skigebied van Crévoux ligt tussen 
1600 en 2500 meter hoogte en is gevarieerd, leuk en technisch. 
Het station en zijn opmerkelijke landschappen zijn een terug-
keer naar de bron, tussen traditie en natuur, een combinatie 
van ontspanning en ontdekking. Crévoux is een klein dorp 
dat slechts 130 inwoners telt, en zo geëvolueerd is dat er alle 
soorten skisport kunnen worden beoefend met behoud van 
alle gezellige tradities die deel uitmaken van zijn charme.
Ver van de drukte van de grote stations biedt het 16 pistes  
(3 groene, 7 blauwe, 5 rode en 1 zwarte), een totaal van 22 km, 
en 5 skiliften. Maar het is vooral bekend om zijn beroemde, 
mythische off-piste routes in volle poedersneeuw.
Alles is hier aanwezig om alle sneeuwliefhebbers, beginnende 
of doorgewinterde, te plezieren, of ze nu op of buiten de piste 
skiën, snowboarden of skaten, met of zonder sneeuwschoenen.

CRÉVOUX,  
100% SNEEUW EN ZON

Zin om frisse lucht te snuiven en om in de poedersneeuw te duiken?  
Crévoux is een van de oudste skigebieden in de Franse Hautes-Alpes.  
Het authentieke bergdorp vervult al je winterwensen.

Zeven in één keer
Het beginnersgedeelte bevindt zich voornamelijk onderaan 
het station. Voor de liefhebbers biedt de blauwe piste alleen 
al 7 kilometer afdaling van de Arête de la Ratelle naar het 
sneeuwfront. Goede skiërs kunnen natuurlijk ook hun hart 
ophalen met de zwarte piste (Les Bousquatiers), twee rode 
pistes (de Centaurée en de Edelweiss) en de onvermijdelijke 
piste van la Ratelle.
Dankzij het hoogteverschil van 900 meter wordt Crévoux 
er ook uitgepikt door riders die off-piste willen gaan ; het 
wordt niet voor niets 'het paradijs van de freerando' 
genoemd.



6969

nr  47Publi-reportage

Het reliëf kent hier geen enkele menselijke tussenkomst : de 
pistes zijn één met de natuur en slingeren door het lorkenbos, 
ver van het lawaai.
Rustiger, maar even sportief, is het noordelijk gebied van 
Crévoux dat aan het begin van het gehucht La Chalp ongeveer 
45 kilometer aan langlaufpiste biedt (skating en alternatief), 
waaronder de piste "Coraline" genoemd naar de plaatselijke 
kampioene Coraline Thomas- Hugue, langlaufkampioene die 
zich op de wereldcircuits heeft bewezen. Voeg daar nog een 
paar wandelpaden en een ijswaterval aan toe …
Wat je verwachtingen ook zijn, Crévoux is de ideale plek om 
er tussenuit te zijn en de drukte van het dagelijks leven te 
vergeten. Verandering van omgeving en rust verzekerd!

Een ongewone wandeling!
Als je het “Feeënpad” volgt, ga je op een reis waar kunst 
opgaat in de wilde en ongerepte natuur van de Crévoux-vallei. 
Let op bij elke stap en open je ogen : feeën hebben 
verbazingwekkende kunstwerken geïnstalleerd op deze route. 
Een artistieke wandeling waarbij je, werk na werk, van 
verrassing in betovering valt. En dat grandioze landschap : 
de natuur in pure vorm! Dit project wordt sinds 2010 
gedragen door de vereniging Fées d’hiver en biedt iedereen 
een echt openluchtmuseum dat kunst en landschap 
combineert. Hier komt hedendaagse kunst uit de muren en 
nestelt zich in het hart van de natuur. De twintigtal werken 
zijn uitgekozen en gecreëerd om op te gaan in het landschap 
van Crévoux. Een ander beeld van de berg.
Ontdek het hele jaar door onderaan de vallei nog een 
gemarkeerde familiewandeling, in het hart van dit prachtige 
lorkenbos, dat naar de voet van de Razis-waterval leidt.  
De wandeling is zes kilometer lang en duurt iets minder dan 
drie uur.

Water, water en nog meer water!
Zin om even te pauzeren? Op slechts een paar 
kilometer van Crévoux ligt het meer van Serre-
Ponçon, het tweede grootste kunstmatige 
reservoir en de grootste dam in Europa. Het 
kunstmatige meer, dat werd ingehuldigd in 
1961, is nu de echte long geworden van de 
toeristische economie van de Zuidelijke Alpen.
Vandaag vervult het meer een drievoudige rol : 
overstromingen reguleren en water leveren aan 
de Provence, elektriciteit produceren en de 
economische ontwikkeling in het grondgebied 
ondersteunen.
Langs de 91 km lange oevers, die onderbroken 
worden door verschillende mooie uitkijkpunten, 
zijn er niet te missen sites zoals de Chapelle 
Saint-Michel, de Pont de Savines, het bassin van 
Embrun en natuurlijk de dam zelf.
Aan activiteiten is er zeker geen gebrek : naast 
verschillende wandelingen, kan je in Serre-
Ponçon het hele jaar door, vanaf de rand of 
vanop een boot, vissen op het meer, maar ook 
in de zijrivieren de Durance en de Ubaye, vanaf 
de eerste zaterdag van februari tot en met 31 
december. Bijna alle Franse vissoorten zijn er 
te vinden, waaronder forel, snoek, baars, karper, 
alver, riviergrondel enzovoort.
In Rousset volgt de Museoscope du Lac het 
bouwproces van de dam, en in Le Sauze-du-Lac 
herbergt het dierenpark vele roofvogels maar 
dat is alleen maar geopend van april tot 
september.

www.crevoux.fr
www.serreponcon-tourisme.com
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Opnieuw groen licht voor Dim3 in Europa
Goed nieuws voor Dim3, want dit Luikse bedrijf heeft onlangs toestemming gekregen om Feedim, 
zijn medische hulpmiddel voor voedingsondersteuning, in de hele Europese Gemeenschap in de 
handel te brengen.
Dim3 is een specialist in medische informatica en elektronica die klinische expertiseplatforms ter 
ondersteuning van de medische besluitvorming ontwikkelt, produceert en verkoopt. Het bedrijf heeft 
met name een platform genaamd Nutrow ontwikkeld, dat realtime toezicht op de klinische voeding 
van een patiënt mogelijk maakt, zowel thuis als in het ziekenhuis. Doordat deze software alle gegevens 
over de voedingstoestand van de patiënt centraliseert, zien de teams die verantwoordelijk zijn voor 
het toezicht, wat het beste voedingsschema is om voor te schrijven en kunnen ze zich daarop richten.
Feedim is een hulpmiddel dat de sondevoedingspompen met externe software verbindt. Het hulpmiddel 
leest de gegevens van de pomp uit en geeft deze in realtime door aan de Nutrow-
voedingsmanagementsoftware. De hoeveelheid voedingsstoffen die de patiënt in de loop van de tijd 
ontvangt, kan zo eenvoudig vastgesteld, gecontroleerd en bewaakt worden.
In april van dit jaar had Dim3 een eerste handelscontract gesloten voor toezicht in de thuisomgeving 
in drie Italiaanse regio’s (Ligurië, Lombardije en Valle d’Aosta), waar meer dan duizend patiënten 
kunstmatige sondevoeding nodig hebben. Dankzij de in oktober toegekende CE-markering mag het 
bedrijf zijn hulpmiddel voortaan overal in Europa op de markt brengen. Maar daar zal het niet bij 
blijven …
“Deze markering is voor Dim3 een belangrijke stap in zijn ontwikkeling en een groot succes voor zijn 

medewerkers”, verklaart Jean-Claude Havaux, CEO van Dim3. “Hiermee vervolledigen we ons voedingsplatform 

en brengen we een oplossing op de markt die tijdwinst 

voor verpleegkundigen oplevert en betrouwbare 

informatie biedt voor artsen en diëtisten.”
Dit platform, dat uniek is in Europa, wordt zowel 
aan ziekenhuizen als aan thuiszorginstellingen 
verkocht.
“Op de ziekenhuismarkt in de EU is bij ongeveer 1,7 

miljoen opnames sprake van een behandeling met 

sondevoeding. De thuiszorgsector in Frankrijk, België, 

Italië en Nederland is een markt die een constante groei 

van meer dan 7 % vertoont. Wij schatten dat meer dan 

85.000 patiënten momenteel thuis een behandeling met 

sondevoeding volgen”, benadrukt Jean-Claude Havaux.

—  Gezondheid
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Fight Off, te Waver :
een team dat Ryad Mehri verleidt

Vier trainingszalen, twee boksringen, een MMA-kooi, 650 m2 tatami, 100 m² 
infrastructuur voor crosstraining, een cardio zone, een paramedische praktijk … 
Al sinds 5 jaar bevindt zich in de noordelijke industriezone van Waver het 
grootste (1500 m2) trainingscentrum van Wallonië dat uitsluitend bestemd is 
voor vechtsporten. Het Fight Off Training Center biedt collectieve cursussen 
aan voor eender welk publiek, privélessen en activiteiten voor ondernemingen 
op het gebied van Engels boksen, Muay Thaï (Thailands boksen), Braziliaanse 
jiu jitsu (vloergevechten), MMA (Mixed Martial Arts), Krav Maga (zelfver-
dediging) en Kali (Filipijnse vechtsport).

“We hebben bijna 500 leden, van wie 25 % vrouwen, 80 kinderen en meer dan 100 adolescenten”, aldus Nicolas 
Stockreiter, een van de leidinggevenden en medestichter van deze club, die in 2010 werd opgericht 
in Geldenaken. “Toen boden we enkel zelfverdediging aan, maar beetje bij beetje en dankzij de komst van 

lesgevers die tot de beste van België behoren, hebben we nu ook andere sporttakken. Degene die nu het meeste 

succes kennen, zijn jiu jitsu – vooral bij de min 12-jarigen –, Thailands boksen en Engels boksen, waarvan ons 

boegbeeld natuurlijk Ryad Mehri (foto) is, de nieuwe WBA-wereldkampioen, die zich drie weken in ons centrum 

heeft voorbereid vóór hij de titel won.”

Het Fight Off organiseert per jaar ook een tiental stages voor alle publiek, alsook verscheidene andere 
evenementen in de loop van het jaar.

www.fight-off.com

—  Sport



727272

–
 0

4
TE

N
D

EN
S

nr 47



7373

©
 A

te
lie

r B
lin

k

nr 47

B R A I N E - L’A L L E U D

Waals-Brabant

Interieur-

ontwerp

MET EEN KNIPOOG!

Tendens

Design is tegenwoordig een discipline die erkend wordt om 
haar dienstbaarheid. Een designer is een creatieve vernieuwer 

die een bepaald doel wil dienen. 
Wij spraken met Céline Poncelet uit Eigenbrakel, die als designer-

interieurarchitect verbonden is aan Atelier Blink (Anderlecht) en 
daarnaast les geeft aan de École de la Cambre.

 I Carole Depasse
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Bent u de nieuwe ‘toverfee’ die haar huis in een 
oogwenk een ander interieur geeft?
U zinspeelt vermoedelijk op het woord ‘blink’. 
Helaas heb ik meer tijd nodig dan een oogwenk 
om mijn projecten tot een goed einde te brengen! 
De naam Atelier Blink wil zeggen dat achter de 
eenvoud in mijn werk altijd een bepaalde ‘twist’ 
zit : een draai die tot uiting kan komen als een 
staaltje van humor of poëzie of als een verhaal 
dat verband houdt met het gebruik of de plek. 
Het werk van Atelier Blink berust op onderlinge 
afhankelijkheid en samenwerking en bevindt 
zich op het raakvlak van industriële vormgeving, 
architectuur, decorontwerp, kunst enz. Om een 
unieke plek te creëren, moet je een verhaal ver-
tellen en dat vloeit voort uit de ruimte, de archi-
tectuur, de wijk en het gebruik. Het concept moet 
in een specifieke context passen. Dat is ook de 
reden waarom ik graag samen met wijkbewo-
ners, scholen en andere belanghebbenden pro-
jecten opzet, zoals die in Jette, Sint-Joost-ten-
Node en ‘La Condition Publique’ in Roubaix.

Tendens

“ Ik houd van uitdagingen. Dat is voor mij een drijfveer om heel 

gevarieerde projecten aan te nemen. Bij het decorontwerp voor 

exposities is er sprake van een interessante kruising tussen 

verschillende disciplines, tussen de begrippen ruimte en decor en de 

presentatie van de werken. In België liggen de kansen helaas niet  

altijd voor het oprapen.”

Is uw beroep het gevolg van een roeping?
Ik heb altijd de behoefte gevoeld om dingen via 
kunst, tekeningen en video’s onder woorden te 
brengen. Op mijn vijftiende schreef ik mezelf in 
voor een avondcursus tekenen. We kunnen dus 
wel spreken van een roeping! Atelier Blink is een 
resultaat, maar geen eindstation. Mijn werk ver-
andert voortdurend. Ik ben begonnen met het 
tekenen van voorwerpen die bestemd waren om 
te worden uitgegeven. Het ging om ontwerpen 
‘zonder context’, zoals meubilair of behang, die 
bedoeld waren om uitgegeven en in elke wille-
keurige ruimte geïmporteerd te worden. 
Gaandeweg vond ik dat soort onderzoeken steeds 
minder logisch. Het tekenen van een stoel om 
weer een stoel aan te treffen in een winkel, was 
voor mij niet meer interessant. Wanneer ik 
tegenwoordig een meubel ontwerp, doe ik dat in 
een dwingende en duidelijke context, zoals een 
locatie, een doelgroep of een technisch kenmerk, 
en niet meer uitsluitend om een uitgever te vin-
den, zodat het in een winkel wordt verkocht.

Tendens
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Voor La Condition Publique, een openbare 
instelling voor culturele samenwerking in Roubaix, 
ging het erom de ontvangstfunctie te versterken. 
Daartoe bestond de wens om onder het glazen 
dak een echte leefruimte te creëren, waar de 
functies van café, documentatiecentrum, atelier 
en speelruimte gecombineerd worden met een 
klein podium, waar debatten of kleine concerten 
georganiseerd kunnen worden.

Tendens
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Is dat wat functioneel of gebruiksmatig design wordt 
genoemd?
Of ik nu voorwerpen of ruimtes ontwerp, mijn ant-
woorden zijn altijd functioneel. Ik zoek naar algemene 
oplossingen die aan de behoeften van de gebruikers zijn 
aangepast. Het design moet dienstbaar zijn, maar de 
esthetische, ecologische en andere nevenaspecten zijn 
ook essentieel.

Kunt u een voorbeeld geven?
Het Préhistomuseum in Ramioul, een superinteressant 
project waarvoor Atelier Blink is ingeschakeld om 
samen met een architectenbureau (AIUD) het interieur- 
ontwerp en de bewegwijzering van de bezoekersruim-
tes, waaronder de receptie, de shop, de cafetaria en het 
restaurant, te verzorgen. Een boeiend project, waarvoor 
we veel van gedachten hebben gewisseld met alle 
betrokkenen. En daarbij roerden we soms praktische 
problemen aan. Hoe gaan de bezoekers door de ruimte 
lopen? Waar moet de kassa komen? Deze vragen lieten 

ons nadenken over de manier waarop de bezoekers de 
ruimte zouden vullen en de antwoorden waren zowel 
van invloed op de te ontwikkelen bewegwijzering als 
op het ontwerp van de meubels en hun opstelling, op 
basis van de eisen en de sfeer die ze moesten 
uitstralen.

Bent u op dezelfde manier te werk gegaan voor 
Delitraiteur?
Precies, hoewel elk project zijn eigen bijzonderheden 
heeft. Delitraiteur heeft besloten zijn horizon te ver-
breden en zich op bedrijfskantines te gaan richten. 
Atelier Blink heeft voor dat project een Deli-
restaurantconcept op basis van de nieuwe arbeidstrends 
ontworpen. Een plek waar mensen niet alleen komen 
om te eten, maar ook om te werken, klanten te ontmoe-
ten en zich te ontspannen. Een plek die de waarden en 
identiteit van het bedrijf uitstraalt. Dit concept wordt 
naar gelang de behoeften en mogelijkheden aangepast 
aan elk bedrijf en elke ruimte.

In het kader van de vernieuwing van het Préhistomuseum  
in Ramioul kreeg Atelier Blink de opdracht om de 
ontvangstruimtes in te richten en speciale meubels te 
ontwerpen die aan de eisen en identiteit van het  
gebouw voldoen.
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Voor Delitraiteur 
ontwikkelde Atelier 
Blink een fictieve 
ruimte, die daardoor 
toegepast kan worden 
in bedrijven die 
interesse hebben in 
het concept.

In Namen gaf Atelier Blink een andere draai aan pvc-stroken 
voor vriesruimtes om tijdelijk de locaties en gebouwen  
aan te duiden waar het KIKK-festival plaatsvond.  
Een project waarin installatie, bewegwijzering en grafische 
vormgeving samenkomen.

Kunt u ons iets vertellen over een project in verband met 
de inrichting van een stedelijke ruimte?
In het kader van het KIKK in Namen, een digitaal cul-
tuurfestival, kreeg Atelier Blink in 2018 de opdracht om 
de bewegwijzering en wegmarkering van het parcours 
door de stad te ontwerpen en uit te voeren. Het was het 
eerste jaar dat dit festival een parcours langs deels onge-
wone plekken in Namen had uitgestippeld. We hadden 
een modulair, eenvoudig buiten op te stellen en tijdelijk 
element nodig om de verschillende onderdelen van het 
parcours te markeren. De installatie werd uitgevoerd 
door een andere draai te geven aan de pvc-stroken voor 
vriesruimtes.

www.atelierblink.com
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De Grote Boog

EEN DROOM  
DIE UITKWAM

Kunstwerk, technische uitdaging en menselijk 
avontuur : de Grote Boog heeft heel wat pijlen!
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Je ziet hem eerst van ver, een beetje vaag. Je wrijft 
je de ogen uit en wil niet denken dat het 
misschien de opgegraven resten van de borstkast 
van een prehistorisch monster zijn. Dan wordt

         het fenomenale voorwerp geleidelijk beter zichtbaar 
naarmate de weg omhoog loopt en je de ankerplaats 
ervan nadert, aan kilometerpaal 99, ter hoogte van 
Lavaux-Sainte-Anne. Het is een 200 ton zwaar 
beeldhouwwerk van cortenstaal, dat het landschap 
elegant omsluit en waarvan de twee aan weerszijden 
van de E411 geplaatste bogen elkaar onder die 
autosnelweg virtueel ontmoeten. Je had dus wel reden 
om je de ogen uit te wrijven, want het gaat om een 
kunstwerk en wel om een droom, de droom van de 
Fransman Bernar Venet, die werd verwezenlijkt op de 
grens tussen de provincies Namen en Luxemburg, op 
een van de drukste autosnelwegen van Europa.
Natuurlijk heeft de kunstenaar heel wat kilometers 
moeten vreten vooraleer hij in ons land een stuk weg 
vond zonder een of ander gebouw en vooral zonder 
middenbermverlichting die nadelig zou geweest zijn 
voor zijn beeld.
Hoewel de op 23 oktober ingewijde Grote Boog het 
verhaal is van een man en zijn passie, is hij toch ook het 
resultaat van een overpeinzing die 35 jaar eerder werd 
begonnen op vraag van Jack Lang, de toenmalige Franse 
Minister van Cultuur. Vroegere, maar niet uitgevoerde 
projecten waren gepland geweest voor de groene 
autosnelwegen in Bourgondië en de Moezelstreek, maar 
de ontmoeting die Bernard Vernet had met Bernard 
Serin, de voorzitter van de Cockerill-groep, was 
beslissend, aangezien die hem aanbood het werk te 
financieren via zijn stichting en met de hulp van 
mecenassen, het uit te voeren in zijn werkplaatsen te 
Seraing en het dan aan het Waals Gewest te schenken 
als symbool van de eeuwenoude knowhow van die regio.
Kunstwerk, technische uitdaging en menselijk 
avontuur : de Grote Boog heeft heel wat pijlen! 



Brasserie ceres belgique sprl

Rue du Travail 5 - 1400 Nivelles
+32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be

www.belgosapiens.be

du plaisir à partager
ALC. VOL. UNITES OG IBU EBC/SRM VOLUME SERVE

5% 2,0 11,8°P 30 8 / 4 500 ml 4 – 6°C

Polarius
P R E M I U M  L A G E R  B E L G E

20 et 30 l500 ml750 ml330 ml

Nos bières sont disponibles 
dans ces différents formats.

Sèche et désaltérante, polarius est une pils blonde dorée 
possédant une amertume franche et nette, enrobée des 
fameux arômes du malt Carablond© et des houblons al-
lemands utilisés. Mélange entre une pils belge comme il 
y en avait beaucoup à une certaine époque et une Pilsen 
allemande reconnaissable par ses houblons fins et aroma-
tiques de la région Hallertau. Polarius est désaltérante 
tout en ayant du caractère. Bière de style, mais hors style.

Brasserie Ceres Belgique sprl
5, rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgique

T. +32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be 
www.facebook.com/belgosapiens - www.belgosapiens.be

qui soNt les Belgo sapieNs Brewers ?

Nous sommes 5 partenaires investisseurs, dont 3 ingénieurs 
et brasseurs passionnés et expérimentés. Cumulant plus de 
25 ans d’expérience dans le monde brassicole, nous avons 
eu l’occasion de voyager à travers le monde et de découvrir 

différentes cultures de la bière.

Nous sommes fiers de notre patrimoine brassicole belge. 
Forts de notre passé et basés sur un ancrage local et régio-
nal, nous avons pour but d’offrir des bières de qualité et 
de caractère destinées à un développement international.

Brasserie Ceres Belgique sprl

5, rue du Travail – 1400 Nivelles – Belgique 
T. +32 (0)67 33 99 17 – contact@belgosapiens.be 

www.facebook.com/belgosapiens – www.belgosapiens.be

Egalement disponible en fûts en inox one-way de 20 litres 
Also available on one-way drums of 20 liters in stainless steel  

20 l

Le Cheval Godet, partie intégrante du folklore Aclot, trouve son 
origine au 17ème siècle.

La bière Solarius Blonde du Cheval Godet est brassée en collabora-
tion avec le Domaine viticole du Chapitre à Baulers. 2 producteurs 
nivellois partagent leur passion pour créer une bière hybride à base 
de jus de raisin. Le cépage Solaris est un raisin blanc d’origine ger-
manique comme le houblon phare de la brasserie, le houblon Polaris.

Sa robe est blonde dorée. Son nez fruité, des arômes de raisins 
blancs, sa bouche sèche et désaltérante, procurent une combinai-
son aromatique équilibrée tout en rappelant les origines viticoles 
de cette bière hybride. 

Une dégustation Collégiale doit rester un moment de Plaisir à Partager.

The “Cheval Godet”, which is an integral part of the Aclot folk-
lore, i.e. from the town of Nivelles, goes back in history to the 
17th century.

The blond beer Solarius Cheval Godet has been brewed in collab-
oration with the local winery “Domaine viticole du Chapitre”. 
2 craft producer share their passion and create an hybrid beer 
with the german white grape juice called Solaris.

It has a golden blond color. Fruity nose, white grape aroma, good 
drinkability and dry mouth are providing an equilibrated and aro-
matic combination, and at the same time remember you the origin 
of the incredible hybrid beer.

Its Collégiale tasting must remain a moment of pleasure to be shared.  

De “Cheval Godet”, onderdeel van de Aclot Folklore, vindt zijn 
oorsprong in de 17° eeuw.

Het Solarius Blonde-bier van Cheval Godet wordt gebrouwen in sa-
menwerking met de wijnmakerij “Domaine Viticole du Chapitre” in 
Baulers. 2 producenten uit Nijvel delen hun passie voor het maken 
van een hybride bier op basis van druivensap. De Solaris-druif is 
een witte druif van Germaanse oorsprong, zoals de vlaggenschip-
hop van de brouwerij, de Polaris-hop.

Haar jurk is blond verguld. De fruitige neus, aroma’s van witte 
druiven, droge en dorstlessende smaak, zorgen voor een uitgeba-
lanceerde aromatische combinatie terwijl de wijnoorsprong van 
dit hybride bier wordt herinnerd.

Een collegiale degustatie moet een moment zijn van gedeeld plezier.

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110370 Caisse de 24 bouteilles
63 caisses / palette euro 0,585 Kg 15 Kg

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110387
Tray de 24 cannettes

90 trays / palette 
100x120

0,343 Kg 8,5 Kg
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Brassée en collaboration avec le domaine viticole du Chapitre / 
Gebrouwen in samenwerking met de wijnmakerij Domaine viticole 
du Chapitre / Grape juice – brewed in collaboration with the winery 
Domaine viticole du Chapitre / Traubensaft – Gebraut in Zusammenarbeit 
mit dem Weingut Domaine viticole du Chapitre / Succo d’uva prodotta in 
collaborazione con cantina Domaine viticole du Chapitre / Zumo de uva 
– preparado en colaboración con Bodega Domaine viticole du Chapitre
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menwerking met de wijnmakerij “Domaine Viticole du Chapitre” in 
Baulers. 2 producenten uit Nijvel delen hun passie voor het maken 
van een hybride bier op basis van druivensap. De Solaris-druif is 
een witte druif van Germaanse oorsprong, zoals de vlaggenschip-
hop van de brouwerij, de Polaris-hop.

Haar jurk is blond verguld. De fruitige neus, aroma’s van witte 
druiven, droge en dorstlessende smaak, zorgen voor een uitgeba-
lanceerde aromatische combinatie terwijl de wijnoorsprong van 
dit hybride bier wordt herinnerd.

Een collegiale degustatie moet een moment zijn van gedeeld plezier.

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110370 Caisse de 24 bouteilles
63 caisses / palette euro 0,585 Kg 15 Kg

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110387
Tray de 24 cannettes

90 trays / palette 
100x120

0,343 Kg 8,5 Kg
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Brassée en collaboration avec le domaine viticole du Chapitre / 
Gebrouwen in samenwerking met de wijnmakerij Domaine viticole 
du Chapitre / Grape juice – brewed in collaboration with the winery 
Domaine viticole du Chapitre / Traubensaft – Gebraut in Zusammenarbeit 
mit dem Weingut Domaine viticole du Chapitre / Succo d’uva prodotta in 
collaborazione con cantina Domaine viticole du Chapitre / Zumo de uva 
– preparado en colaboración con Bodega Domaine viticole du Chapitre

Belgosapiens pub.indd   1 6/06/19   16:02
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Musée de la

PHOTOGRAPHIE
EEN BOEIENDE TENTOONSTELLING TOT 19 JANUARI 2020. 

Sandrine Lopez 
Van de serie Arkhê  
© Sandrine Lopez

Wat ligt er aan de basis  
van de foto’s van  
Sandrine Lopez? Welk is 
hun vertrek- en 
convergentiepunt? Een 
fascinatie voor een silhouet, 
een houding, een gelaat? 
Een verlangen om er zo 
dicht mogelijk bij te komen, 
de essentie zelf ervan  
te begrijpen?
Arkhê toont in een dertigtal 
foto’s het resultaat van 
zoektochten, van 
beklijvende, opwindende, 
angstaanjagende, maar 
altijd fascinerende 
ontmoetingen die moeten 
uitmonden in een portret, 
een beeld, met de nacht als 
gemeenschappelijk punt.
Arkhê, een confrontatie met 
het lichaam, tegelijkertijd 
subliem en angstaanjagend, 
de persistentie van een  
blik op de afgronden van 
het zijn.

SANDRINE LOPEZ  
A R K H Ê

C H A R L E R O I

Henegouwen
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Sandrine Lopez 
Van de serie 

Arkhê  
© Sandrine Lopez

Tendens

Sandr ine Lopez, Franse fotografe en 
videokunstenaar, werd geboren in 1982. Zij 
woont en werkt in Brussel. Na een Master 
Sociologie in Bordeaux, wijdt zij zich aan de 
fotografie en gaat studeren aan de Ecole 
Supérieure des Arts de l’image “Le 75” in 
Brussel. Na haar diploma in 2011 zet zij een 
onderzoek verder waarbij zij diverse vormen 
ontleent en ruimtes doorkruist waarin de 

menselijke f iguur centraal staat. Tussen 
fotografie, video en tekst, deelt zij sinds 2012 
regelmatig de vorderingen van haar werk tijdens 
lezingen die zij geeft in het kader van haar 
onderwijsopdrachten. Actueel voltooit zij de 
realisatie van een documentaire film met als titel 
Demain c’était Dimanche, waarin zij het portret 
schetst van een man zonder geheugen van wie 
zij het dagelijks leven heeft gedeeld. 



83

nr 47

Sandrine Lopez 
Van de serie Arkhê  
© Sandrine Lopez

Sandrine Lopez 
Van de serie Arkhê  
© Sandrine Lopez

Sandrine Lopez 
Van de serie Arkhê  
© Sandrine Lopez

Tendens
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TE ZIEN VAN 25 JANUARI 
TOT 10 MEI 2020

Na Melbourne, Hong Kong, Taiwan en Seoul, heeft 
het ‘Musée de la Photographie’ het genoegen de 
tentoonstelling René Magritte, Les images Révélées, 
in België te organiseren onder het commissariaat van 
Xavier Canonne.

De tentoonstelling bestaat uit 131 originele foto’s, 
waarvan de meeste werden gemaakt door René 
Magritte, en uit een hoofdstuk met amateurfilms die 
hij met zijn kompanen maakte. De tentoonstelling 
onderzoekt de verhouding tussen Magritte en 
machinaal gemaakte beelden door het verband  
met zijn werk te schetsen en een intieme Magritte  
te tonen.

R E N É  M A G R I T T E
D E  O N T H U L D E  B E E L D E N 

La marchande d’oubli  
© 2019-2020, Charly Herscovici 
c/o SABAM.

Tendens
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In Solre-Saint-Géry, in een  
vroegere priorij die tot  
restaurant werd omgebouwd, 
serveert Vincent Gardinal een 
elegante en eenvoudige  
keuken, die de Gault&Millau  
heeft kunnen verleiden.  
Niet verbazend want de  
chef kreeg een goede  
leerschool. 

I Guy Delville
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VINCENT 
GARDINAL
tussen volharding 

en inspiratie

Smaken
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Geen geheimen, wel openheid
Vincent vertelt zijn keukengeheimen graag voort. “Ik 

wil graag iets doorgeven, meedelen, uitwisselen. Zo zie ik de 

rol van een kok.” Voor hem schuilt de moeilijkheid van 
het koken in “volharding, maar niet ten koste van 

inspiratie ; het onverwachte grijpen en toch strikt blijven bij 

de uitvoering, want een kok die zijn gerecht zo dikwijls 

moet maken, is een beetje zoals een muzikant voor zijn 

partituur.” Voor hem bestaat het plezier van het vak uit 
het “verkennen van de subtiliteit van de smaken en het 

uitdrukken van een heel genuanceerde persoonlijkheid.” Hij 
houdt van de geur van een heerlijk gerecht, de echte 
geur die uit de kookpot komt als je het deksel oplicht. 
Wanneer er een gerecht mislukt als hij in de keuken 
is, dan herbegint hij (“je moet nederig blijven”) ; staat hij 
voor een klant, dan neemt hij de schuld op zich en 
herstelt de fout, want vergissen blijft menselijk! 

Wanneer hij over zijn jeugd spreekt, ver-
trouwt Vincent ons het volgende toe : 
“Het was geen vonk die oversloeg maar een 

evidentie die duidelijker werd tijdens de 

vele lunches en diners met mijn vader aan grote en mooie 

tafels, die met zin voor smaak, onthaal en veeleisendheid.” 
En dan gaf hij de namen van de twee chefs die in zekere 
zin zijn mentors waren : Alain Chapel en Michel 
Guerard. “Ze vertegenwoordigden de moderniteit van een 

tijdperk, een moderniteit die door de jaren heen nog niet de 

minste rimpel heeft gekregen. Die grote chefs hadden zelfver-

zekerdheid, humor, kameraadschap, durf… en eigenlijk vrij-

heid! ”
Vijf jaar lang, van 1988 tot 1993, kon Vincent Gardinal 
ruim profiteren van het talent van Eddie Van Maele in 
zijn restaurant te Wemmel (18 op 20 bij Gault&Millau, 

twee sterren bij Michelin). Die levende legende van de 
Belgische gastronomie gaf Vincent (die zijn tweede man 
werd) de zin voor goed gemaakt werk mee en ook zijn 
weergaloze knowhow : Gault&Millau sprak dan van 
“warmte en elegantie waarvan nauwelijks een ander voorbeeld 

bestaat in België”.
Tamelijk toevallig vestigde Vincent zich in 1993 in Le 
Prieuré Saint-Géry, in het centrum van Solre-Saint-
Géry, een rustig dorpje in de laars en op de gulle bodem 
van Henegouwen. De herberg was verouderd, de onder-
neming onzeker. Maar hij was wel hardnekkig genoeg 
om de zaak in 1996 over te nemen en er zijn eigen stempel 
op te drukken! Nog hetzelfde jaar maakte een Michelin-
ster er een van de beste tafels van het land van. 

In 1996, maakte een  
Michelin-ster er een van de  
beste tafels van het land van.
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LE PRIEURÉ SAINT-GÉRY
De achter klimop en oude gevelsteen 
schuilende vroegere priorij uit de 18e eeuw is 
vandaag een even charmant als heerlijk 
gastronomisch restaurant, zoals blijkt uit de  
17,5 op 20 punten (het dertiende beste adres in 
België) die het in de uitgave van 2020 van de 
Gault&Millau-gids kreeg. Het restaurant nodigt 
zijn klanten uit om de buitenwereld te vergeten 
en binnen te treden in een universum waar 
verfijning in subtiele toetsen schuilt. Hier heb je 
het gevoel dat je uitgenodigd bent en 
gekoesterd wordt in een andere tijd. Vergeet je 
zorgen, want hier is alles voor je genoegen 
gemaakt en beleef je enkele bevoorrechte 
geluksmomenten. Hier vind je de kwintessentie 
van levenskunst.
Het personeel is jong en hartelijk en men komt 
van ver om te genieten van de goede keuken 
waaraan het restaurant altijd trouw blijft. Hoe 
groot zijn talent is, toont Vincent Gardinal met 
een reeks bereidingen waarin hij de vormen en 
kleuren op elkaar afstemt door ze te 
combineren met de geraffineerde smaken. In de 
keuken is er geen sprake van kunstgrepen, 
maar enkel van traditionele methodes die de 
chef gebruikt om iets heerlijks te maken met 
mooie producten, van de meest eenvoudige tot 
de meest zeldzame. De verfijnde schotels en de 
harmonische smaken passen wonderwel bij 
elkaar op het ritme van de seizoenen.
’s Middags is er de ‘Knipoog’-lunch met drie 
gangen tegen de schappelijke prijs van  € 38  
(€ 16 voor de wijnen). Met het ‘Feest’-menu  
(€ 65, € 30 voor de wijnen) kun je in vier gangen 
kennismaken met een reeks even vindingrijke 
als originele gerechten. Het 
‘Fijnproeversavontuur’ (€ 95, € 45 voor de 
wijnen) is dan weer een echt festival van zes 
gangen, vol pittige ideeën en subtiele 
combinaties naargelang het aanbod op de 
markt en de sprankelende ideeën van de chef. 
De wijnkelder zal de kenners niet teleurstellen 
en bevat enkele subtiele ontdekkingen.
Le Prieuré Saint-Géry is ook een charmehotel. 
Op de verdieping baden de vier kamers en 
twee suites in een zacht sterrengeflonker. Het is 
er stil, te midden van de luxueuze stoffen, het 
familiemeubilair, het verfijnd beddengoed en de 
rustige sfeer. Een ideale plaats om je te 
ontspannen en de tijd te vergeten.

Leveranciers en vrienden
Zijn leveranciers zijn mettertijd vrienden en bondgeno-
ten geworden. Hij zou ze graag allemaal opsommen : de 
tuin van Lorroir, aardbeien van Defer, Salmon en zijn 
pralines, makarons van Solbreux, kazen van Fauville. 
En ook de vele hoeven waar Vincent met genoegen 
rondneust om het ideale product te vinden : pure magie. 
Over moleculaire keuken zegt de chef terecht dat ze “een 

positieve rol speelde om het beroep van kok te begrijpen en 

dat ze een wetenschappelijke uitleg bood. Maar ze werd ook 

verkwanseld en afgebroken. Nu keert men terug tot het wezen-

lijke, er ontstonden andere stromingen : de locavoor-beweging, 

seizoensproducten … Van belang is uiteindelijk dat de keuken, 

de gastronomie en ook onze leefwijzen niet verstarren.”
Zijn leerlingen geeft hij de raad te volharden, hun talent 
niet te verspillen maar het te doen groeien, hun dromen 
niet los te laten en, vooral, zichzelf te blijven. Hij aarzelt 
nooit om zijn klanten genoegen te doen en tegelijk mees-
ter te blijven van zijn persoonlijkheid. Hij ziet graag 
gelukkige mensen rondom zich.
Met Vincent kun je niet praten zonder dat hij het over 
Edgard heeft. “Een helper, een mascotte, een ster, al zeven 

jaar lang een stuk van mezelf, zozeer ben ik aan hem gehecht 

geraakt. Hij is grappig, expressief, lelijk, onhandig, altijd 

lawaaierig en hij snurkt vreselijk … Het zijn die ‘gebreken’ 

die deze Engelse buldog zo onweerstaanbaar maken.”

L E  P R I E U R É  S A I N T - G É R Y

Rue Lambot 9
B-6500 Solre-Saint-Géry 
(Beaumont)
+32 (0) 71 58 97 00
 
www.prieurestgery.be     
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In Le Confessionnal  

ZONDIGT MEN  
MET SMAAK

D I N A N T

Namen

Op een steenworp  
van de abdij van Leffe ligt 
Le Confessionnal, een 
restaurant waarvan de 
keuken en zaalinrichting 
uit het verleden lijken  
te komen. De chef, 
Philippe Gérard, 
sublimeert er traditionele, 
eenvoudige en  
rijkelijke gerechten  
zoals onze grootmoeders 
die maakten.

 I Gilles Bechet
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Potten op tafel
De keuken weerspiegelt die warme en drukke sfeer. 
“Wanneer de gasten me zeggen : “Ik heb gegeten zoals bij mijn 

oma.”, dan is dat het mooiste compliment dat ik kan krijgen”, 
zegt de chef-kok. Op de menukaart staan enkel lokale 
gerechten die de tafels van de meeste restaurants gelei-
delijk aan hebben verlaten. In de oven geroosterd been-
merg met toast, kalfszwezerik met cantharellen of boeuf 
bourguigon. “We koken eenvoudig zonder gedoe. We zetten 

de potten op tafel want het is gezelliger en je kan porties 

delen.” Er zijn slechts 20 zitplaatsen bij Le Confessionnal. 
Philippe Gérard staat alleen achter het fornuis maar hij 
krijgt hulp voor de zaal en voor de afwas. Alles wordt 
ter plekke klaargemaakt, van begin tot eind. “Voor de 

stoofpot koop ik het stuk kalfsvlees dat ik zelf heb gesneden 

voordat ik het klaarmaak. Daarna proeven we dat omdat er 

nog stukjes kraakbeen te vinden zijn, terwijl het vlees van 

industriële blanquettes helemaal vezelig is.” Hetzelfde geldt 
voor de koninginnenhapjes die geen kipbereidingen 
zijn, zoals overal, maar bereid worden op basis van kip 
die lang heeft gesudderd.

‘s Middags en ‘s avonds volzet
Met zijn beperkt aantal plaatsen is het restaurant vol 
voor de lunch en het diner, verschillende dagen van 
tevoren. 's Middags schakelt Philippe Gérard vaak het 
antwoordapparaat aan in plaats van altijd te moeten 
antwoorden dat er geen plaats meer is, zodat hij zich op 
zijn pannen kan concentreren. De klanten zijn lokale 
mensen en stamgasten, waaronder sterrenchefs die hij 
vaak zijn authentieke keuken heeft horen prijzen. “De 

enige klacht die ik heb gehoord is dat het te rijkelijk is.”
In tegenstelling tot het gastronomisch correcte, is de 
keuken van Le Confessionnel niet voor kleine eters. “Als 

je op dieet bent, kom je niet naar hier. Ik zie ook dat mensen 

die op hun lijn letten als eerste het mes in de boter zetten. 

Omdat ik nooit reclame maak, komen gasten die hier al 

geweest zijn terug met vrienden want ze weten dat ze het 

lekker zullen vinden.”
Philippe Gérard is gepassioneerd door zijn werk en heeft 
echt geen dikke nek. Volgens hem is er niets meer uit te 
vinden in de keuken, we passen gewoon het oude aan. 
“Neem nu koken op lage temperaturen, het is niet nieuw. 
Als je een steelpan op de rand van een fornuis laat sud-
deren, heb je lage temperaturen. Voor keukenapparatuur 
is het net hetzelfde. Er is gewoon een motor toegevoegd 
en overal plastic omheen geplaatst.”
Dat wil niet zeggen dat de man tegen verandering is. 
“Niets staat vast, we moeten niet denken dat we alles weten”. 
Zo zag hij bij het begin van een film op internet dat de 
chef-kok Jean-Pierre Bruneau zijn stuk kalfsvlees voor 
de blanquette bereidde voordat hij het sneed en hij nam 
het idee over.

Als we heel eerlijk zijn, worden we eerder blij 
van een stevige maaltijd dan stilletjes op een 
houten bankje onze zonden op te biechten. 
Het restaurant ligt aan de poort van Dinant 

en wordt vandaag geleid door Philippe Gérard. Het 
dankt zijn naam aan de nabijheid van de abdij van Leffe 
die aan de andere kant van de weg ligt. De zaak is geves-
tigd in twee voormalige werkhuizen, waarvan er één 
de schoenmaker was. Wanneer je de deur openduwt, 
lijk je wel een antiekwinkel binnen te gaan. De kleine 
houten tafels met een geruit tafellaken zijn omringd 
door een hoop door de tijd gepatineerde voorwerpen : 

kaasstolpen nestelen zich in de buurt van een meerkleu-
rig sinterklaasbeeld, de schilderijen van een boerenerf 
hangen naast een eigenaardige voorganger van de 
typemachine.
In 2016 nam Philippe Gérard de zaak over, die een paar 
jaar eerder door Alain Blondiaux werd opgericht. Het 
grootste deel van de renovatie was al voltooid. De 
nieuwe chef-kok heeft een persoonlijkere sfeer gecre-
eerd met voorwerpen die je op rommelmarkten en 
markten vindt. Daarna brachten de klanten ze zelf mee : 
een oude soepterrine, een oud kookboek of een houten 
monnikshoofd.

“We koken eenvoudig zonder gedoe.  

We zetten de potten op tafel want  

het is gezelliger en je kan porties delen.”
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« IK HOU VAN VERANDERING » 
 

In 1978 studeerde Philippe Gérard af aan de hotelschool van Namen, de stad waar hij opgroeide. Een opleiding die 
hij koos uit luiheid, geeft hij toe met een glimlach. “Mijn broer en zus hadden geneeskunde of farmacie gestudeerd 
en dat zag ik mezelf niet doen. Toen ik op school begon, kon ik geen peterselie van een kervel onderscheiden! ” 
Heel snel kreeg de passie voor het beroep de bovenhand. In het weekend, als hij geen verplichtingen had, ging hij 
op stage. Na zijn vuurdoop in de Auberge de Basse-Cabecque (Rebecq-Rognon), ging hij naar Brussel om te 
werken in het Ecailler du Palais Royal. Altijd nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen, ging hij naar de Côte d'Azur, 
naar Le Couloubrier (Le Muy), voordat hij terugkeerde naar de Moulin de Lisogne (Dinant). Gedurende 15 jaar bood 
hij een cateringservice aan. Aangezien het kriebelde, ging hij verder naar de Art de Vivre (Barvaux) en het Quartier 
Latin (Marche-en-Famenne). Daarna, na een verandering van omgeving met de keukens van de Belgische 
ambassades (4 jaar in Londen en 3 jaar in Rome), keerde hij terug naar het Quartier Latin om eindelijk het roer van 
Le Confessionnal over te nemen. “Ik hou van verandering, dat is waar. Alle mensen met wie ik heb samengewerkt, 
hebben een spoor nagelaten en zijn vaak vrienden geworden voor wie ik graag kook.”

Het mooiste beroep ter wereld
Hoewel hij alleen werkt, heeft hij nooit een leerjongen 
gewild. Hij heeft wel geprobeerd, maar de meest ijverige 
kandidaat werd na een maand bedankt. “Ik kan geen 

jongere vinden die gepassioneerd genoeg is. Ze zijn al moe 

zodra ze beginnen en hun grootmoeder kan drie keer sterven 

als er excuses moeten worden gevonden. Ik heb geen tijd om 

tien keer hetzelfde uit te leggen. Ik wil werken zonder gestres-

seerd te zijn.”
Spreek hem niet over Top Chef en alle succesvolle 
kookprogramma's. Philippe Gerard heeft geen televisie 
meer sinds hij 9 jaar geleden Le Confessional overnam. 
“Wanneer zou ik ernaar kijken? Ik heb geen tijd. Ik sta om  

7 uur op en ga rond middernacht naar bed. Top Chef is niet 

realistisch. Mijn televisie zijn de mensen. Aan het einde van 

de avond ga ik graag de zaal in om met de klanten te praten.”
Philippe Gérard is ervan overtuigd dat hij het mooiste 
werk ter wereld heeft. Toen hij Le Confessionnal over-
nam, was hij 54 jaar. Omdat hij nog aarzelde om nog 
aan zo'n avontuur te beginnen, ging hij naar zijn eerste 
baas, Jean Ureel, die nu La Ferme du Faubourg in 
Quenast heeft. Met 77 lentes was hij nog altijd aan de 
slag in de keuken. “Het heeft mijn perspectief veranderd en 

ik heb er geen spijt van. De dag dat ik zucht bij het idee van 

het werk dat me te wachten staat als ik opsta, stop ik. Op dit 

moment vind ik het nog steeds zo leuk. Als ik mensen met een 

grote glimlach naar mijn zaak zie komen, weet ik dat ik niet 

beter kan dromen.” 

L E  C O N F E S S I O N N A L

Rue Rémy Himmer 4 
B-5500 Dinant
+32 (0) 82 22 45 22
 
www.leconfessionnal.be

Smaken
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Dozengeluk in Hannuit
Ze ging naar de markt in Sint-Truiden om een eend te 
kopen en kwam terug thuis, in Hannuit, met een lege 
koekjesdoos! Een beetje later vertrok ze weer met een 
aanhangwagen om 164 dozen te kopen, waarvan een 
verzamelaar zich moest ontdoen. Vandaag, dertig jaar 
later, heeft Yvette Dardenne bijna 60.000 blikken dozen 
in haar huis en drie aangrenzende gebouwen, waaronder 
de oude molen van Grand Hallet. Een wereldrecord dat 
haar in het Guinness Book of Records bracht!
“Wanneer ze het over mijn verzameling hebben, focussen 

mensen zich altijd op de hoeveelheid dozen, maar ze vergeten 

de kwaliteit”, betreurt de blikkendozenverzamelaarster 
die al haar dozen niet zomaar stapelt waar ze kan, maar 
die ze zorgvuldig rangschikt volgens thema en heel pre-
cies weet waar elk exemplaar zich bevindt. “De meeste 

dateren uit het Victoriaanse tijdperk, maar ze komen van 

zowat overal. Ze bevatten natuurlijk koekjes en snoep, maar 

ook koffie, thee, rijst, kruiden, tabak, medicijnen … En het 

unieke zit in hun vormen : een wind- of watermolen, een boot, een locomotief, een wieg, een kerk, een kasteel … Sommige zijn 

hoogstwaarschijnlijk uniek.”
Ook al breidt Yvette niet langer haar collectie uit - gedurende vele jaren kwamen de dozen naar haar toe, alsof ze door 
haar passie werden aangetrokken– toch leent ze haar dozen graag uit voor een tijdelijke thematische tentoonstelling. 
“Ik heb een lijst van enkele pagina’s met de evenementen waaraan ik heb deelgenomen”, legt ze uit, en ze noemt als voorbeelden 

de tentoonstellingen “Ik was 20 jaar in 14” en “Gouden Sixties” in het station Guillemins (in 
Luik), of de tentoonstelling over het thema ‘Naître ou ne pas naître’ (“Geboren 
worden of niet geboren worden”) in het Vezaliusziekenhuis (Montignies-le-Tilleul). 
Daarvoor leverde ze vooral dozen van … condooms.
Zin in deze uitzonderlijke collectie, een wervelwind van kleuren en afbeeldingen, 
een ontroerende getuigenis van ons economische, culturele en traditionele verleden? 
Yvette Dardenne zal je door haar grot van Ali Baba leiden en enkele verhalen die 
achter deze dozen schuilen uit de doeken doen … Ligt Hannuit niet naast je deur? 
Lees dan haar boek “Au bonheur des boîtes” (“Dozengeluk”), waarvoor ze enkele 
verbazingwekkende stukken selecteerde.

THE PLACE 
TO BE WAW!
—  In de voetsporen van de “Ambassadeurs ”

Deze doos toont het SMS Panther, een 
Duitse kanonneerboot die beroemd 
werd door de “Agadir-crisis” uit 1911.
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THE PLACE 
TO BE WAW!
—  In de voetsporen van de “Ambassadeurs ”

De boerderij van la Vallée, in Genappe
La Ferme de la Vallée, in het gehucht Promelles, is een typisch Brabantse 
boerderij met zijn vierkante binnenplaats die omringd wordt door witge-
kalkte gebouwen. Het is eveneens een van de oudste gebouwen van Genappe, 
zoals blijkt uit de fundamenten van de twee muren van de voormalige schuur 
daterend uit 1713.
Om hun landelijke levensstijl te delen, kozen de eigenaars ervoor om een 
pedagogisch project rond hun activiteiten te ontwikkelen. Bijgestaan door 
twee animatoren, biedt Françoise Bodart-Sneesens, mits voorafgaande 
reservering, voor schoolkinderen, families, jeugdbewegingen, kinderdag-
verblijven en rusthuizen, een hele reeks activiteiten aan om, via actieve 
deelname, de dagelijkse realiteit van een familieboerderij te ontdekken : 
een wandeling tussen de geteelde gewassen, het voederen en verzorgen 
van de dieren, toelichting over gezonde voeding, kennismaking met 
duurzame ontwikkeling, enzovoort. Bezoekers kunnen ook deelnemen 
aan verschillende workshops om bijvoorbeeld te leren hoe ze van bieten 
zoet sap kunnen maken, van graan brood, van een moestuin soep, van 
een aardappel chips …

Het bos van Stambruges  
en la Mer de Sable, in Belœil
Grotendeels gelegen op de gemeente van Belœil (maar deels ook in Saint-
Ghislain), langs het kanaal Ath-Blaton, is het bos van Stambruges een waar 
paradijs voor wandelaars. Er zijn verschillende gemarkeerde routes voor ieders 
leeftijd en fysieke conditie in dit bosmassief dat bezaaid is met loof- en 
naaldbomen en heidevelden.
Tot grote kindervreugde organiseert het VVV-kantoor van Belœil er regelmatig 
originele vertelwandelingen. De beroemdste legende heeft een vijver als decor : 
de “kolkende fontein” (“borrelende” zou beter zijn), waar de luchtbellen die aan 

de oppervlakte komen de laatste tekenen van de ongelukkige bewoners zouden zijn, namelijk een Prins van Ligne en 
een jonkvrouw van wie het rijtuig er ooit helemaal in verdween.
Een andere bezienswaardigheid ten zuiden van het bos is het natuurreservaat van la Mer de Sable (22 hectare), dat is 
opgenomen in het grote erfgoed van Wallonië waar je zeldzame vleesetende planten aantreft. Voordat het water vanaf 
1852 werd afgevoerd, was de site (in de vorm van een paardenrenbaan) een grote vijver waar je kon vissen. 

Toerisme
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Forellenkwekerij in Libramont…
In maart 2013 werd Francis Dupont de eerste kweker van biologische forellen in 
België. Gedwongen om opnieuw te beginnen na een ongeluk, kreeg deze voor-
malige leraar schrijnwerkerij en informatica de kans om het beheer van de zeer 
oude (1889) viskwekerij Goffinet, Freux (Libramont-Chevigny) op zich te nemen. 
In deze prachtige omgeving, bestaande uit 32 vijvers geïrrigeerd door natuurlijke 
bronnen, kweekt hij bruine en regenboogforel, fonteinzalm en rivierkreeft, die 
hij voedt met kleine vissen (gront en voorn) en met organische korrels. Het gehele 
kweekproces verloopt in de viskwekerij zelf. De meest delicate en tijdrovende 
fase vindt plaats in de grote broedkamer met 2 miljoen eieren en is het onderwerp van didactische 
bezoeken.
“De winter is het ideale moment om deze boerderij te ontdekken, aangezien het leggen van de eieren plaatsvindt in 

november en december, en in januari en februari het grootste deel van het werk bestaat uit het voederen en het - met 

de hand - sorteren van de jonge visjes”, verklaart deze gedreven man die in de zomer forelbestanden voor 
visbedrijven en vijvers maakt en aan cateraars, restauranthouders en particulieren levert.

… en bizons  
in Vresse-sur-Semois
In Orchimont loopt de Engelandstraat naar … Montana! Daar 
grazen, tussen de indianententen, op bijna 150 hectare weiden 
ongeveer zestig bizons. Aan de rechterkant ligt een klein 
far-west dorp met een “saloon” waar countrymuziek 
weerklinkt en een “butchery” die vers vlees aanbiedt van … 
bizons. Links ligt de boerderij van Candice Leroy.
“Het is Laurent Naveau, mijn partner, die in deze regio van de 

Ardennen wilde experimenteren nadat hij in de Verenigde Staten 

werd verleid door dit soort fokken”, zegt ze. “We zijn in 1998 

begonnen met vijf Amerikaanse bizons. Vandaag hebben we er 

ongeveer 200 op onze verschillende operationele sites. Het zijn wilde 

dieren die heel weinig menselijke tussenkomst vereisen en tevreden 

zijn met gras en wat magere granen.”
De voordelen van dit bio-gecertificeerde bizonvlees : het smaakt heerlijk, is zeer rijk aan minerale zouten 
- vooral ijzer - en heeft een beter calorie- en cholesterolgehalte dan rundvlees.
“Voor toeristen organiseren we rondleidingen door de ranch in een kar”, 
voegt de eigenares toe. “We zijn gesloten tot de paasvakantie, maar tot 

dan blijven groepsbezoeken op reservatie mogelijk. De slagerij en de 

taverne werken op dezelfde manier”, licht Candice ons toe en ze 
bevestigt ook nog dat haar ranch in 2020 een bizonmuseum zal 
herbergen.

Toerisme
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THE PLACE 
TO BE WAW!
—  Ongewoon

Toetanchamon in Luik
De Toetanchamon-tentoonstelling die de bezoeker van het Guilleminsstation verplaatst 
naar het oude Egypte, is een in België ongeziene gebeurtenis van internationale allure. Ze 
laat het publiek de fascinerende zoektocht volgen van Howard Carter, de archeoloog die 
aan de basis lag van de ontdekking van het graf van Toetanchamon. Tijdens een specta-
culaire tocht zullen de bezoekers een heel avontuur beleven en de vele kanten ontdekken 
van het dagelijkse leven onder de 18e Egyptische dynastie. Verscheidene honderden ori-
ginele stukken uit prestigieuze buitenlandse musea en privéverzamelingen zullen worden 
getoond in adembenemende decors, waaronder de weergave van het graf van de jonge 
farao die zo tragisch aan zijn einde kwam. De tentoonstelling omvat historische muse-
umstukken die voor het eerst aan het publiek worden getoond, alsook hoogwaardige 
replica uit de Werkplaatsen van Caïro.
Tot 31 mei 2020.

www.europaexpo.be

Het Ardennenoffensief in kaart gebracht
Zowat overal in de Ardennen worden er deze winter herdenkingen georganiseerd van 
het 75 jaar geleden gevoerde Ardennenoffensief. En heel het jaar lang zullen veel musea, 
historische sites, gedenkplaatsen en tanks onze geschiedenis opnieuw laten ontdekken. 
Om het de bezoekers gemakkelijk te maken, heeft ‘Wallonie Belgique Tourisme’, in 
samenwerking met de ‘Fédération Touristique du Luxembourg belge’, een toeristische 
kaart uitgegeven. Bij de voornaamste herdenkingsplaatsen staat didactische historische 
uitleg met een tijdlijn. Dankzij een historische kaart kan men de verplaatsingen van de 
legers beter volgen en tijdens wandeltochten ontdekt men die getuigenissen in mooie 
landschappen.
Die tweetalige kaart (Frans/Engels en Nederlands/Duits) is gratis verkrijgbaar bij de 
touroperators en kan van de WBT-site worden gedownload.

walloniebelgiquetourisme.be/batailledesardennes

Toerisme
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De ‘Taverne des Artistes’ in Luik
We staan in de Rue des Dominicains, voor een klassieke gevel met zwarte luifel en grote vensters 
waardoor we rode zetels en banken zien, alsook houten tafels en bioscoopposters … Aan de 
bezoekers biedt Orane Rutten, de dochter van de beroemde acteur Renaud Rutten, een grote 
keuze aan wijnen met de handtekening van kunstenaars zoals Pierre Richard, Jean-Louis 
Trintignant, Sting, Angela Jolie en Brad Pitt. De ‘Taverne des Artistes’ is niet enkel een 
wijnkaart, doch ook een ontmoetingsplaats met de acteurswereld. Een sfeer.
“Ik droomde van een restaurant ter ere van Audrey Hepburn en Marylin Monroe, een combinatie van 

kunst en cabaret, lekker eten en mooie verhalen, een plek waar je zin krijgt om iets van 

Michel Legrand op de piano te spelen of om de wereld te verbeteren onder het genot van 

de uitstekende rum en whisky’s van mijn vader”, legt de zaakvoerster uit. “Tot diep in de 

nacht …”
Aangezien de taverne op twee stappen van de Opera ligt, zijn de klanten vooral 
muzikanten, maar er komen ook zangers en acteurs zoals Mylène Demongeot 
(foto), die voorzitster van de jury voor langspeelfilms was tijdens het 
Internationaal Festival voor Komische Films van Luik.

www.tavernedesartistes.be

‘La Sucrerie’, nieuwe culturele ruimte in Waver
Een schouwburg met 880 plaatsen (tot 1300 staanplaatsen) en een volledig uitgerust toneel van 390 m2, een filmzaal 
met 250 plaatsen met bioscoopuitrusting, moduleerbare ruimten voor tentoonstellingen, conferenties en evenementen, 
een groot ontvangstatrium, verscheidene eetgelegenheden en bars, een grote parking …
Het naast het station gelegen, nieuw polyvalent cultureel centrum 
van Waver werd op 9 november ingehuldigd, tot groot genoegen 
van de plaatselijke culturele spelers, die er al decennialang om 
vroegen. Het werd ontworpen door de architectenbureaus ADE 
en Montois en werd ‘La Sucrerie’ gedoopt, omdat het op een 
vroegere industriegrond ligt. Het wordt beheerd door een team 
onder leiding van Patrick de Longrée (‘Aula Magna’ in Louvain-
la-Neuve, de zomervoorstellingen in de ruïnes van de abdij van 
Villers-la-Ville). Dit prachtige kader zal natuurlijk plaats bieden 
aan culturele evenementen (muziek, toneel, dans, zang, 
tentoonstellingen … ), maar ook aan bedrijfsevenementen, forums, 
beurzen en salons. Het zal ook kunnen worden verhuurd aan 
plaatselijke verenigingen en het onderkomen van de gemeentelijke 
bibliotheken zijn.

https  :  //lasucreriewavre.be

Cultuur
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Grand-Hornu
MATT MULLICAN (VAN 16/02/20 TOT 18/10/20)
“Representing the work” is de eerste monografische tentoonstelling die Matt 
Mullican brengt in een Belgisch museum. Bij deze gelegenheid gebruikt de 
Amerikaanse kunstenaar het MAC’s om er zijn encyclopedisch, obsessioneel en 
veelzijdig werk te ontplooien.
Hij beschrijft zichzelf als een materieel wezen in een materiële wereld en hij put 
uit de hem omringende wereld de nodige grondstoffen voor het scheppen van zijn 
werk. Uit wat hij waarneemt, ontstaat een lexicon van gestileerde tekens en afbeel-
dingen die getoond worden binnen vijf categorieën die de ruggengraat van zijn 
werk vormen en die zich van elkaar onderscheiden door hun kleur. Groen staat 
voor de “wereld van de elementen” en omvat de natuur ; blauw vormt de “niet-om-
kaderde wereld”, namelijk het dagelijks leven ; geel verwijst naar de “omkaderde 

wereld”, de wereld van kunsten en wetenschappen ; zwart en wit bestrijken de “wereld van de taal” en rood roept de 
“symbolische wereld op, die van de subjectiviteit en van onze verhouding tot de voorwerpen.
“Ik denk dat mijn werk sterk in verband staat met het hedendaagse leven, met wat er nu in de wereld gebeurt en waarmee de mensen 

en de kinderen – en ook mijn kinderen – te maken krijgen : denk maar aan het internet en de wijze waarop hun wereld zou kunnen 

worden bepaald.”

www.mac-s.be

Bois du Cazier
“VERBODEN TE SPELEN” (TOT APRIL 2020)
Volgens een verslag uit 2016 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn er 
wereldwijd 152 miljoen kinderen die moeten werken en van wie meer dan de helft 
gevaarlijke arbeid moeten verrichten. In sommige landen worden vandaag kinderen 
tewerkgesteld in dezelfde industriële sectoren zoals vroeger tijdens de industriële 
revolutie in Europa (tot in 1914 in België).
Waarom moesten en moeten die kinderen werken? Wat zijn hun leef- en werk-
omstandigheden? En hoe kunnen we optreden als consumenten en economische 
spelers? Geluidsverslagen, video’s, foto’s en getuigenissen, verscheidene bewer-
kingen, installaties en virtuele werkelijkheidsproducties helpen op die vragen te 
antwoorden.
Door uiteenlopende benaderingen zullen de bezoekers meer bepaald gaan beseffen hoe zwaar dat werk is : het verplaatsen 
van een kruiwagen en een zak van 20 kg, het maken van baksteen en van rotjes, het weven van tapijten, het sorteren 
van keien … Virtuele werkelijkheid zal hun ook doen afdalen in een goudmijn in Ghana. Een “puber”-pop zal hun tevens 
het verband leren leggen tussen de kleding en voedings en technologische “gewoonten” van de jeugd (GSM, chocolade-
repen, jeans en juwelen) en de kinderarbeid in verscheidene delen van de wereld.

www.leboisducazier.be

VERLENGING



innovation accelerator in environment 
friendly technologieS 
Green chemistry, chemical storage of energy, reduction of CO2 emissions, 
sustainable construction, and the processing of wastes and effluents to recycle 
them as new raw materials are major technological challenges.
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