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De tijden zijn veranderd 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

nr. 57

Bijna 15 jaar geleden kwam het eerste nummer van WAW uit. Op een vrijdag 
de dertiende nota bene. “Jullie dagen het lot uit !”, werd er smalend gezegd. Wat ? 

Een magazine om Wallonië in de kijker te zetten? Honderd bladzijden per kwartaal ? 

Jullie vinden nooit genoeg onderwerpen om dat vol te houden. Het zal bij dat 
ene nummer blijven. Jullie zijn gek ! Niets bleek minder waar, want ondertussen 
zitten we aan nummer 57. En elke keer opnieuw is het moeilijk om te kiezen uit 
het enorme aanbod.

Maar de vraag blijft : waar bleven al die nieuwe initiatieven vandaan komen ? 
Na de kredietcrisis en de financiële crisis van 2008 regende het geen miljardairs 
en bleek pessimisme de norm. 

En toch zijn we erin geslaagd 57 nummers te vullen. Ondernemers van allerlei 
slag bleven met elkaar wedijveren op het gebied van vindingrijkheid, dynamiek 
en knowhow. En velen van hen hebben in de tussentijd de Europese of inter-
nationale top bereikt. Al komt dat niet echt als een verrassing, want de Walen 
waren altijd al succesvol. Moeten we er nog aan herinneren dat Wallonië voor 
de Eerste Wereldoorlog de tweede grootste industriële macht ter wereld was ?

Ondanks alle economische klappen en milieu-, gezondheids- en begrotingscri-
sissen, blijven de Walen steeds doorzetten. En zelfs in sombere periodes zijn ze 
altijd trots op hun herkomst.

De tijden zijn veranderd !
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nr. 57Highlights

— Kat-animator

LE CHAT IN MONACO 
 I Bernadette Pâques / CompanyWriters

Het is een fantastische ervaring om de studio van 
Philippe Geluck binnen te lopen ! Een bevoorrecht 
en exclusief moment dat je in staat stelt deze artiest 
met zijn immense carrière in alle eenvoud en ver-

trouwen te ontdekken. Wist je dat Le Chat voor het eerst op 
het bedankkaartje voor zijn huwelijk stond ? Dat er een schets, 
dan een miniatuurdraadmodel nodig is om een brons van twee 
meter te maken ? Dat er tussen dit model en de twintig bronzen 
die op de Champs-Elysées tentoongesteld worden, meer dan 
twee jaar werk zat ?

www.lechat.com

Na een wandeling langs de 
Avenue des Champs Élysées  
in Parijs, de Quai de la 
Garonne in Bordeaux en  
de Quai Wilson in Genève, 
zal Le Chat van 6 juli tot  

2 oktober neerstrijken in 
Monaco, op de Esplanade  

du Larvotto. 

Toneel-, radio- en tv-persoonlijkheid, humorist, tekenaar, 
schrijver, schilder, beeldhouwer, of beter gezegd boetseerder 
van klei, Meester Geluck is een echte alleskunner. Ook al doet 
hij alles graag - de tekeningen, de tekstballonnetjes en… al het 
andere - Geluck verdedigt de zaken die hem juist lijken, met 
name die van een duurzame planeet. Hij eist zijn handtekening 
op en wil niet dat er nog andere Chats na hem komen. Nederig 
bedankt hij zijn teams, zijn naaste medewerkers en tekenaars 
met hun grote toewijding, maar ook François Deboucq, ‘zijn 

broer in het beeldhouwwerk ’, en de meester-kunstgieter Jo Van 
Geert, formidabel attent.
Bij het delen van prachtige anekdotes, van de bril van Jean-
Pierre Coffe aangeboden door zijn secretaris tot het notitie-
boekje met ideeën uit 2003, verloren en op formidabele wijze 
teruggevonden dankzij Chantal Goya en een fan met een onbe-
rispelijke moraal, is er maar één waarheid : “Ik weet dat het leven 

kort is, ik kan niet handelen naar de lengte ervan, ik probeer het 

breder te maken.”
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Romain Helvétius droomde 
ervan autocoureur te worden. 
Een opeenvolging van 
versnellen, remmen en bochten 
veranderde zijn traject. Deze 
jonge componist en performer 
heeft net zijn eerste album 
uitgebracht, Chute libre.

 I Catherine Moreau

Romain Helvétius

VAN HET CIRCUIT  
NAAR DE SCENE 

Star WAW
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C

hute libre is de titel van het eerste 
album van Romain Helvétius, 32 jaar, 
die opgroeide in Waals-Brabant. Hij 
wilde zijn persoonlijke ervaringen, 

vroegere beproevingen en sensaties op sport-
circuits delen. 

B R A I N E - L’A L L E U D

Waals-Brabant
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“ In karting, op een 

paar centimeter boven 

de grond, zonder enige 

carrosserie, voel je je 

vrij, voel je je leven !  ”

Je eerste carrièrestap was karting. Je 
was zelfs gekwalificeerd voor de finale 
van het Europees Kampioenschap in 
Italië in 2003. Hoe is deze passie 
ontstaan ?
Mijn vader, die gek was van motorsport, een 
discipline die hij zelf beoefend heeft, zette me 
achter het stuur van een kart. Zeer belangrijke 
verantwoordelijkheden voor een achtjarige ! 
Maar ik kreeg al snel de smaak te pakken van 
deze sport waarbij je indrukwekkende snelheden 
haalt door één te zijn met de machine. Op een 
paar centimeter boven de grond, zonder enige 
carrosserie, voel je je vrij, voel je je leven ! Je flirt 
met risico's, verlegt je grenzen, vertrouwt alleen 
op jezelf. Het was ook een levensschool. Toen ik 
een tiener was, moest ik tijdens feestjes met 
vrienden vroeger naar huis dan de anderen zodat 
ik mijn wekker, die om 5 uur 's morgens afging, 
niet zou missen om aan een wedstrijd deel te 
nemen.
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“Op mijn vijftiende nam ik deel 

aan de Formule Renault 1.6, die 

jonge coureurs uit de karting de 

kans geeft hun debuut te maken. ”

2005, een pitstop ...
Ik droomde ervan auto's te testen en op mijn vijf-
tiende nam ik deel aan de Formule Renault 1.6, 
georganiseerd door de RACB Academy, die jonge 
coureurs uit de karting de kans geeft hun debuut 
te maken. Ik heb het ook in de VW Fun Cup 
geprobeerd. Ik zag mezelf als een Formule 
1-piloot, maar het budget hield me tegen. Vooral 
omdat het een keerpunt voor me was. Sinds mijn 
vroege tienerjaren, tokkelde ik op de gitaar in 
mijn kamer. Ik had een paar lessen genomen en 
ik werkte met bladmuziek, vooral rock uit de 

jaren zeventig en het Franse chanson. Ik heb deze 
smaak voor muziek misschien wel ontdekt door 
een bezoek aan mijn grootmoeder die violiste 
was en een 1e Prijs Viool behaalde aan het 
Conservatorium. Zij bezat meerdere muziekin-
strumenten ... Aan het einde van de middelbare 
school (richting Wetenschappen) koos ik voor 
een intensieve taalcursus bij de organisatie 
Education First (EF). Ik verbleef zes maanden in 
Nederland, daarna nog eens zes in Californië, in 
Los Angeles.
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“ Na mijn herstel heb ik de gitaar weer  

in de hand genomen en na twee weken in 

Nederland ben ik naar Los Angeles 

gevlogen. Ik vond mijn onafhankelijkheid 

terug. Euforie !  ” 

Een nieuwe start, dan maar ...
En snel weer gestopt want na een paar maanden in een 
gastgezin in Nederland, kreeg ik vreemde symptomen : 
ik was erg moe, mijn vingers zaten vast aan de hals van 
mijn gitaar … Ik keerde terug naar België, waar ik de 
diagnose hersentumor kreeg ! Gelukkig was het goe-
daardig. Maar het scheelde niet veel ! Na de operatie 
ging ik door een periode van hallucinaties : de muren 
veranderden van kleur, op het hoofd van de chirurg 
stond een bloeiende stengel. Ik voelde grote bezorgdheid, 
momenten van depressie : sport op hoog niveau, muziek, 
reizen naar het buitenland… al mijn dromen brokkelden 
af. De welwillende aanwezigheid van mijn familie, mijn 
moeder in het bijzonder, en het medeleven van de men-
sen die dicht bij me stonden, hebben me er echt door-
heen geholpen.

Dus je hebt het reizen opgegeven ?
Nee, want na mijn herstel heb ik de gitaar weer in de 
hand genomen en na twee weken in Nederland ben ik 
naar Los Angeles gevlogen. Ik vond mijn onafhanke-
lijkheid terug. Euforie! Ik leefde weer. Ik lach er vandaag 
nog om. Ik heb mijn droom op de Amerikaanse manier 
beleefd: jonge mensen uit de hele wereld ontmoeten, 
sporten, Las Vegas ontdekken, de ongelooflijke land-
schappen van de Grand Canyon ... 
Bij mijn terugkeer heb ik me ingeschreven aan de Music 
Academy International in Nancy voor een zangcursus. 
Ik heb er een intens jaar gehad met lessen van maandag 
tot zaterdag: verschillende technieken, stemwerk, ritme, 
ademhaling ... Het was ook een moeilijk jaar want ik 
kwam soms in tranen van het podium. Een valse noot 
in de zang, je kunt het duidelijk horen. Het instrument 
is één met ons. Ik denk dat de mentaliteit die ik in het 
karten had meegekregen me veel heeft geholpen.



151515

©
 D

R

nr. 57Star WAW

ALLES HAD KUNNEN OMSLAAN …
Twee millimeter is niet veel. Toch is het de titel van de single die de release van Romain Helvétius’ album Chute libre met een week 
voorafging. Maar waarom deze ietwat cryptische titel? 
“Tijdens de operatie die ik in mijn late tienerjaren onderging, stopte de chirurg zijn mes op deze afstand van de punt van de tumor 
die hij had vastgesteld. Twee millimeter is een kleinigheid, maar deze afstand heeft me misschien gered en het risico op 
verlamming vermeden”, legt de intelligente singer-songwriter uit. “Dus, als ik deze titel koos, is het om uitdrukking te geven aan het 
geluk dat ik er goed ben van afgekomen en al mijn vermogens heb teruggekregen. Maar het had allemaal anders kunnen lopen. 
Dit verhaal wilde ik delen om hoop te geven, om te zeggen hoe kostbaar en essentieel het leven is. Toen heb ik de volgende tekst 
geschreven : Alles hangt aan een zijden draadje / Ik heb het beleefd / Wacht niet langzaam tot je leven voorbij is / Ik was er dichtbij / 
Op een paar millimeter na.”

En was dat het begin van een carrière in de 
muziek ?
Welnee. Ik was 20 jaar oud en wilde mijn interesses wat 
meer openstellen. Ik heb een toerismeopleiding gevolgd 
bij ISALT in Brussel en heb stage gelopen in een hotel 
op Tenerife. Daarna volgde alles: een baan in Nice voor 
Education First om jongeren te begeleiden, daarna zeven 
maanden in Costa Rica en nogmaals een verblijf in 
Sydney. Telkens werd ik opnieuw ondergedompeld in 
zeer verschillende culturen, ontmoette ik veel mensen, 
nam ik verantwoordelijkheden op me en deelde ik 
ervaringen.

Wachtte de muziek op je ?
Ja, in Sydney, kocht ik een piano. En toen, in de haven 
van deze Australische stad, maakte ik een kleine video 
waardoor ik benaderd kon worden door het Franse 
tv-programma The Voice; ik werd geselecteerd uit 150 
finalisten. Ik wilde meedoen aan het vijfde seizoen van 
The Voice Belgium door Night in white satin van de 
Moody Blues te spelen. Hoewel ik niet geselecteerd 
werd, kon ik de opnames van een uitzending meemaken. 
Dit gaf me het verlangen om opnieuw te vechten terwijl 
ik het ritme van mijn reizen doorbrak. Daarna ben ik 
de Belgische muziekscene ingegaan, met name met de 
groep Busy Friday, met Jérôme Hohlweg.

“ In de haven van Sydney maakte ik  

een kleine video waardoor ik benaderd 

kon worden door het Franse  

tv-programma The Voice; ik werd 

geselecteerd uit 150 finalisten.”
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“ Chute libre, met 

schijnbaar tegengestelde 

termen, vertegenwoordigt 

de mogelijkheid om 

tegelijkertijd te vallen en 

weer op te staan; het is de 

keuze om altijd vast te 

houden en te geloven”.

In februari bracht je een eerste album uit met 
een verrassende titel : Chute libre.
Dit album, geproduceerd in samenwerking met Delta, 
het Belgische duo bestaande uit Julien Joris en Benoît 
Leclercq die hebben geschreven en gecomponeerd voor 
Laurent Pagny, Amir en Yannick Noah, was het 
resultaat van twee jaar werk in 
de studio en een persoonlijke 
prestatie. Chute libre, met 
schijnbaar tegengestelde ter-
men, vertegenwoordigt de 
mogelijkheid om tegelijkertijd 
te vallen en weer op te staan; het 
is de keuze om altijd vast te hou-
den en te geloven. Een van de 
titels, Adrenaline, doet denken 
aan de sensaties die ik in het ver-
leden op het koerscircuit heb 
ervaren. Een ander titel, Ton 

emprise, laat zien dat je er nooit 
zeker van kunt zijn dat je de con-
trole behoudt, omdat het leven 
zelden is wat je hebt gepland.
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KORTE BIOGRAFIE
1989 

Geboren in Brussel
•

2005
Kampioen Karting van de Franse 

Gemeenschap van België
•

2008
Hersentumor - Operatie

•
2009

Diploma Zang aan de Music 
Academy International te Nancy

•
2016

Deelname aan  
The Voice Belgium

•
2012

Diploma Toerisme van ISALT, 
Brussel

•
2019

Eerste single :  
Written in the sand

•
Februari 2022 

Uitgave van het album   
Chute libre

Je passie is je beroep geworden. Maar 
het is niet makkelijk om een plaats voor 
jezelf te vinden in de muziekbusiness 
van vandaag. Wat zijn je troeven ?
Het is waar dat een mooie stem hebben niet 
genoeg is ! Je moet goed kunnen communiceren, 
goed zijn op sociale netwerken, weten hoe je je 
moet omringen met mensen en werken als een 
team, goede relaties hebben met de pers, op de 
radio zijn ... Ik ben vastbesloten en in staat om 
terug op te veren. De sport op hoog niveau waar 
ik van droom om ooit aan mee te doen - waarom 
niet ? - helpt me ongetwijfeld veel. In mijn liedjes 
geef ik mezelf onverbloemd bloot, ik schrijf tek-
sten die gaan over thema's die waarschijnlijk 
universeel zijn. De muziek waar mijn ouders naar 
luisterden, de muziek waar ik als tiener naar luis-
terde, de muziek die ik ontdekte tijdens mijn 
reizen op verschillende continenten, hebben 
ongetwijfeld mijn stijl gevormd. Ik componeer 
harmonieuze melodieën. Deze kenmerken zijn 
terug te vinden in alle wereldmuziek. Ik ben ook 
beheerder geworden van het label CMBelgium, 
dat artiesten in wording helpt.

Hoe financier je jouw producties ?
Terwijl ik muziek maakte, werkte ik ook voor 
Restel, een Spaanse hotelreserveringscentrale 
voor reisagenten. Ik werd verkoopdirecteur 
voor België, Duitsland en Oostenrijk. Het is 
nog een uitdaging die ik graag aanga en de 
gelegenheid om mijn commerciële kant en mijn 
ta lenkennis die ik t ijdens het reizen heb 
opgedaan, te onderhouden.

Je hebt de wereld rondgereisd, maar je 
woont in Wallonië, in Eigenbrakel. Nog 
plekjes die je leuk vindt ?
Ik hou van het water. Zo zijn het meer van 
Genval, de Paradisvijvers in Eigenbrakel, het 
park van het Kasteel van Terhulpen plaatsen 
waar ik van hou, waarvoor ik graag de tijd neem 
om er te stoppen en te wandelen. Net als aan de 
oevers van de Maas, in Luik, een stad waarvan 
ik de inwoners waardeer om hun hartelijkheid.

Nog plannen ? Nog dromen ? 
Zo ver mogelijk komen op muzikaal gebied. En, 
na maanden in de studio te hebben gewerkt, het 
podium opgaan en sensaties ervaren die anders 
zijn dan die welke door sport worden opgewekt, 
maar net zo intens. 

“Je kunt er nooit zeker  

van zijn dat je de controle 

behoudt, omdat het  

leven zelden is wat je  

hebt gepland.”



Doe volop ideeën op voor je uitstapjes en verblijven in Wallonië!
Ontdek meer dan 200 tips en 99 kortingsbonnen.
Scan de QR-code of download gratis de brochure 
‘Uit in Wallonië en de Ardennen’ op

visitwallonia.be/uitinwallonie

Beleef Wallonië 
en de Ardennen
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Beelden 

ZIEN MET JE OREN
Kijk eens door de ogen van 
iemand anders! Dankzij 
Fondation ASA genieten 
slechtzienden en blinden via 
audiodescriptie van sportieve  
en culturele evenementen.  
Zelfs diepzeeduiken en 
parachutespringen zijn 
binnenkort binnen handbereik !

 I Benoît Noël

“ De blinden zeggen het zelf : ze komen ‘kijken’ 

naar de wedstrijd of de show ”.



2020

Jean-Marc Streel© Fondation ASA

nr. 57 Maatschappij

Wie naar de radiozenders van de RTBF luistert, 
herkent zijn stem ongetwijfeld. Jean-Marc Streel 
is “de man van het verkeer” bij de publieke 
omroep. Daarnaast leent hij zijn ogen aan men-

sen met een visuele beperking door audiocommentaar te leveren 
bij voetbalmatchen, basketwedstrijden en culturele evenementen 
zoals de Ducasse van Bergen. Het begon allemaal in 2013 toen 
Streel de Fondation ASA (All Services Access), oprichtte. “Ik wilde 

iets betekenen voor anderen en mezelf nuttig maken. De voldoening die 

ik hieruit haal is onvoorstelbaar”, vertelt Jean-Marc. “De blinden 

zeggen het zelf: ze komen 'kijken' naar de wedstrijd of de show.”
Maar hoe werkt dat dan precies, een evenement volgen via 
audiodescriptie? Want de slechtzienden zitten verspreid over het 
stadion, elk bij hun ziend gezelschap. “We bezorgen ieder van hen 

een draadloze koptelefoon, waarmee ze via een draadloze verbinding 

naar een gedetailleerd verslag van de wedstrijd kunnen luisteren. Die 

woorden vervangen als het ware hun ogen”, legt Jean-Marc uit, al wil 
hij zijn werk absoluut niet vergelijken met dat van radio- 
commentatoren. “Om te verduidelijken waar een actie plaatsvindt, 

verdelen we het terrein met de klok mee in vier delen. Aangezien mijn 

publiek over het hele stadion verspreid zit, vermijd ik woorden als links 

en rechts. In plaats daarvan zeg ik bijvoorbeeld: ‘de actie speelt zich af 

in zone A of zone C.’ Vanop mijn plekje op de perstribune beschrijf ik 

trouwens de hele omgeving, niet alleen het spel. Tijdens de volksliederen 

beschrijf ik bijvoorbeeld de houding van de spelers. De een zingt, de 

ander knipoogt, weer een ander heeft tranen in de ogen en houdt zijn 

hand op de borst. Slechtzienden appreciëren zulke details echt.” En wat 
er zich op de tribunes afspeelt is ook belangrijk. Een 
dronken supporter die herrie schopt, een 
spandoek tegen het bestuur van de club, 
Bengaals vuur ... “Ik geef ook het verloop 

van de wave aan, zodat onze luisteraars hun 

armen mee in de lucht kunnen steken en de 

sfeer in het stadion optimaal kunnen 

ervaren. Eigenlijk houd ik geen moment 

mijn mond.”

Magische momenten in Rio
Het hoogtepunt van zijn carrière? Dat was wellicht toen Jean-
Marc in 2014 samen met een aantal slechtzienden en blinden 
het WK voetbal in Brazilië bijwoonde.

“Het was méér dan alleen voetbal. Als audiodescriptor was het voor-

namelijk mijn taak om de prachtige plekken te beschrijven die 

we zagen, vooral in Rio. Het was echt magisch ! ”
Het initiatief had een grote internationale impact: toen 
de Europese voetbalbond (UEFA) over Jean-Marcs 
inspanningen voor een inclusievere samenleving 
hoorde, gaven ze hem de opdracht om een veertigtal 
audiodescriptoren op te leiden om het EK voetbal in 
2016 van commentaar te voorzien. Een mooie erken-

ning van zijn werk!

Van voetbal tot de Memorial Van Damme en  
de Ducasse
Naast de voetbalstadions (voornamelijk bij Standard Luik, 
Charleroi en de wedstrijden van de Rode Duivels, waar de 
Belgische Voetbalbond 25 zitplaatsen ter beschikking stelt voor 
slechtzienden), is audiodescriptie ook in opmars in het basket-
bal, atletiek (op de Memorial Van Damme), Formule 1 en zelfs 
bij folkloristische evenementen zoals de Ducasse van Bergen 
en dansoptredens. De Fondation organiseert ook uitstapjes en 
zal binnenkort zelfs de mogelijkheid aanbieden om een para-
chutesprong te maken en te diepzeeduiken (zie verder).
“Met de vzw dragen we bij aan een diverse samenleving. Dat is mis-

schien wel mijn grootste trots”, besluit Jean-Marc Streel. Hij 
droomt ervan dat audiodescriptie op grote schaal wordt toege-
past en hoopt dat de RTBF snel het voorbeeld volgt van Franse 
en Vlaamse televisiezenders die voor bepaalde programma's al 
audiodescriptie voorzien.
Maar geld is nog steeds de zenuw van de oorlog. “Hoewel ASA 

incidentele subsidies krijgt – zoals die van de solidariteitsactie CAP48, 

waarmee we materiaal konden aanschaffen – ontvangen wij geen 

recurrente subsidies”, betreurt de oprichter van de stichting, die 
ongetwijfeld een duwtje in de rug verdient om haar lovens-
waardige werk voort te zetten.

www.fondation-asa.org

Samenhorigheid en zelfspot
Dat alles raakt natuurlijk een gevoelige snaar. “Wanneer ik denk 

aan mijn werk, is het eerste woord dat in me opkomt ‘emotie’ ”, geeft 
Jean-Marc toe. “Ik ken al die mensen bij hun voornaam. We zijn 

meestal met een twintigtal. Mettertijd is er een echte samenhorigheid 

tussen ons gegroeid. Er is zelfs al een koppeltje ontstaan uit ons 

initiatief ! ”
Wat Jean-Marc ook opvalt, is de humor en zelfspot die de slecht-
zienden aan de dag leggen. “Als een slechtziend persoon grapt dat 

hij ‘niet goed ziet wat ik bedoel’, toont dat aan dat hij vrede heeft met 

zijn beperking.” Want tijdens de wedstrijden interageren het 
publiek en de commentator ook met elkaar. De ene verbaal, de 
andere via sms. En tijdens de Covid-periode, toen de stadions 
leeg waren, werd er zelfs een speciaal YouTube-kanaal opgezet 
zodat slechtzienden de wedstrijden konden blijven volgen. Ook 
bekende koppen als wijlen Robert Waseige en Stéphane Pauwels 
werkten al mee aan het project.

In 2014 kregen een aantal blinden en slechtzienden  
de kans om het WK voetbal in Brazilië bij te wonen.

Jean-Marc Streel leent zijn ogen 
aan mensen met een visuele 
beperking door audiocommentaar te leveren  
bij voetbalmatchen, basketwedstrijden en  
culturele evenementen.
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EEN SPRONG  
IN HET DIEPE

Hoewel de audiodescriptie van voetbalwedstrijden 
voorlopig de kernactiviteit van Fondation ASA blijft, 
wil de vereniging nog een stapje verder gaan. Deze 
zomer gaan er namelijk twee grootschalige projecten 

van start om blinden en slechtzienden het gevoel van diepzee-
duiken en parachutespringen te laten ervaren.
Eerder gaf de Brailleliga in 2014 een tiental jongeren tussen 16 
en 25 jaar de kans om te diepzeeduiken in duikcentrum 
NEMO33 in Brussel, een van de diepste zwembaden ter wereld. 
Bij die eerste ervaring konden de jonge deelnemers, die uit alle 
uithoeken van België waren afgezakt naar Brussel, rekenen op 
persoonlijke begeleiding. Eenmaal in het water werd elke begin-
nende duiker gekoppeld aan een professional die hem of haar 
elk element van de uitrusting liet aanraken en verduidelijkte 
waarvoor het diende.
Om met elkaar te communiceren, gebruiken duikers hun han-
den, bijvoorbeeld een gesloten vuist met opgestoken duim. De 
instructeurs moesten dus een andere manier zien te vinden om 
met de slechtziende duikers te communiceren. “De begeleider 

gebruikt de traditionele signalen, maar raakt daarbij de handen van 

de persoon met een visuele beperking aan, zodat die het signaal als het 

ware kan voelen. Daarnaast kunnen we ook verbaal communiceren, 

via een radiosysteem”, zegt Jean-Christophe Boisseau, een van de 
toekomstige instructeurs van ASA.

“Wij willen nog een stap verder gaan dan  

de Brailleliga. We gaan namelijk niet duiken  

in een zwembad, maar echt in de zee.”

Diepzeeduiken ...
“Wij willen nog een stap verder gaan dan de Brailleliga”, zegt de 
monitor. “We gaan namelijk niet duiken in een zwembad, maar echt 

in de zee. Aan het eind van de zomer is het zo ver en trekken we met 

een kleine groep naar Zuid-Frankrijk.” Hij gaat verder: 
“Diepzeeduiken is een ongelooflijke ervaring. Je moet weten dat slecht-

zienden hun visuele beperking compenseren met een sterk ontwikkeld 

gehoor. Ooit vroeg een blinde mij tijdens een duik : ‘Hoor je dat ?’ Ik 

hoorde helemaal niets, maar toen zag ik dat we gevolgd werden door 

enkele dolfijnen. De slechtzienden hadden ze gehoord, maar de bege-

leiders totaal niet. Het was echt verbazingwekkend !” Ook hun tastzin 
is sterk ontwikkeld, waardoor ze de onderwaterflora kunnen 
waarnemen door ze aan te raken.

... en parachutespringen in Temploux
Terwijl de Brailleliga bijvoorbeeld een rit op het circuit van 
Francorchamps aanbiedt, wil ASA focussen op parachutesprin-
gen, een activiteit die zal plaatsvinden op de site van Temploux, 
vlak bij Namen. De vereniging liet zich daarvoor inspireren 
door een experiment dat enkele jaren geleden plaatsvond in 
Haguenau, in de Elzas: een sprong van een hoogte van 4000 
meter. Voor ze de sprong wagen, worden de slechtziende en 
blinde deelnemers op de grond grondig voorbereid. Ze krijgen 
posities en bewegingen aangeleerd door middel van gebaren en 
verbale instructies. Vervolgens wacht hen een vrije val van maar 
liefst veertig seconden !
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Een levensverhaal waar je haren van overeind 
gaan staan en de tranen je in de ogen springen 
– zo mooi is het. Joannie Bovy-Defays (39) heeft 
sinds haar geboorte een visuele beperking en 

is ... fotograaf. En nog een getalenteerde ook ! “Ze zou 

veel professionals een complex bezorgen”, zegt een fotograaf 
van het agentschap Belga : “Ze heeft een uitzonderlijk 

talent.”
De vrouw uit Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine) 
heeft twee passies: fotografie en voetbal. Of liever 
gezegd, Standard Luik, want Joannie mist zelden een 
wedstrijd. Het enige probleem: Joannie ziet "bijna niets". 
Ze is volledig blind aan één oog, en met het andere ziet 
ze nog zo'n tien procent.

“Vlinders” op het veld
“Ik kan vooral kleuren onderscheiden. En schaduwen. De rest 

probeer ik te ontcijferen. Als ik bijvoorbeeld in het stadion 

ben, kan ik het veld niet zien. Ik zie de spelers ook niet. Ik zie 

eigenlijk niets, afgezien van enkele ‘vlinders’, zoals op een 

schilderij van Picasso. Maar rood en wit kan ik wel goed 

onderscheiden. (lacht) Voetbal en fotografie zijn mijn twee 

grote passies. Ik mis geen enkele wedstrijd“, vertelt ze 
enthousiast.

JOANNIE BOVY,
FOTOGRAFE  
IN DE SCHADUW

Maar hoe slaagt ze erin foto's te nemen als ze alleen 
schaduwen ziet ? Ze ontwikkelde haar eigen techniek, 
waarbij haar gehoor een cruciale rol speelt. 

Maar hoe slaagt ze erin foto's te nemen als ze alleen 
schaduwen ziet? Ze ontwikkelde haar eigen techniek, 
waarbij haar gehoor een cruciale rol speelt. “Ik heb een 

zeer scherp gehoor. Wanneer ik me in de buurt van een 

sportveld bevind, staat het altijd op scherp. Ik draai me om 

bij het minste geluid dat ik hoor. Het stuiteren van de bal, het 

geschreeuw van de supporters, het geruzie van ouders ... Die 

kleine aanwijzingen helpen om me te lokaliseren.”

En daarnaast kan Joannie in het stadion van Standard 
ook luisteren naar de audiodescriptie van Fondation 
ASA. “Wat Jean-Marc Streel voor ons blinden doet, is gewoon 

geweldig. Hij is een mooi mens.”
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Fotografie als therapie
Portretten zijn iets ingewikkelder omdat die meer concentratie 
vereisen. “Maar ik kan wel emoties voelen. Als iemand lacht, voel ik 

dat. En irritatie voel ik ook heel duidelijk! Door mijn gebrek aan zicht 

zijn mijn andere zintuigen tien keer zo sterk ontwikkeld.” 
Joannie ontdekte op jonge leeftijd haar voorliefde voor fotogra-
fie. “Mijn moeder nam graag en veel foto’s van ons. Ik kreeg mijn 

eerste camera toen ik acht jaar oud was. Sindsdien ben ik nooit meer 

gestopt met fotograferen. Het is als therapie voor mij”, zegt de Luikse 
die soms gepest werd toen ze jonger was. “Vroeger was ik een 

echte introvert, maar ondertussen ben ik extraverter. Zo compenseer 

ik mijn beperking.”

De foto’s van Joannie werden al verschillende keren tentoon-
gesteld, en het publiek is telkens verrast door de kwaliteit. “Elke 

reeks foto’s is als een doos vol verrassingen. Ik ben zelf ook vaak 

verbaasd ! "
Helaas werd het leven van Joannie, die aan de oevers van de 
Vesder woont, in juli 2021 overhoopgehaald door de overstro-
mingen. “Het water stond bijna twee meter hoog in ons huis. Ik ben 

mijn computer kwijtgeraakt en daarmee ook duizenden foto's.”
Maar Joannie laat er haar goede humeur niet door verpesten. 
Als het van haar afhangt maakt ze gewoon duizenden nieuwe 
foto's !

www.facebook.com/joanniebovy

“ Ik kreeg mijn eerste camera toen ik acht jaar oud was. 

Sindsdien ben ik nooit meer gestopt met fotograferen.  

Het is als therapie voor mij.”



24

– 
01

BU
SI

N
ES

S
nr. 57



2525

©
 B

ac
k2

Bu
zz

nr. 57Business

Back2buzz

DE KAMPIOEN
VAN DE REFURBISHED 
SMARTPHONES
In Terhulpen zit Back2buzz, dat smartphones reviseert en 
duurzame en biologisch afbreekbare accessoires produceert om 
onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Milieubescherming en 
rentabiliteit gaan dus hand in hand bij deze start-up, die 
wereldleider is op zijn gebied.

 I Didier Albin

T E R H U L P E N

Waals-Brabant
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In een vorig leven hadden Philippe Honhon en Ralph Van 
Lysebeth elkaar beloofd om ooit samen te werken. “We 

komen allebei uit de computerdistributie en deelden een aantal 

waarden. Bovendien wilden we graag een gezamenlijk project 

opzetten”, zegt Philippe Honhon, die na het behalen van een 
master in de rechten aan de Solvay Business School van de VUB 
studeerde. Met de deskundigheid van Ralph, die is opgeleid tot 
ingenieur, richtten ze in 2016 Back2buzz op, een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in ecologische transitie en digitale transfor-
matie. Ze besloten zich te positioneren in de B2B-markt.

Zes jaar later heeft het bedrijf een aantal crises overleefd en 
richt het zich op het reviseren van iPhones en Samsung-

mobieltjes. De apparaten, die bij tussenhandelaren 
worden gekocht, worden gereviseerd tot klasse A+++, 
dat wil zeggen zonder krassen of deuken en zonder 
gebruikssporen. Back2buzz produceert verder eco-
logisch verantwoorde en duurzame accessoires, 
waarvan sommige volledig biologisch afbreekbaar 
zijn. Tot slot heeft de start-up een eigen app voor 
de inkoop van smartphones ontwikkeld : Back2buzz 

Buy Back. Deze app, die te downloaden is via Google 
Play of de App Store, maakt het mogelijk om smart-

phones op afstand te controleren en hun tweedehands-
waarde te schatten. “Wij hebben een allesomvattende kijk op 

refurbishing”, zeggen de vennoten.
Het bedrijf geldt inmiddels als een voorbeeld op de recycling-
markt en heeft verschillende keurmerken gekregen. Een daar-
van is ‘Efficient Solution’ van Solar Impulse, de stichting van 
de milieuactivist en ontdekkingsreiziger Bertrand Piccard, die 
schone technologieën promoot (zie hieronder).

De smartphonekliniek
Hoe kunnen we bijdragen om de samenleving koolstofvrij te 
maken en onze ecologische voetafdruk te verkleinen? Deze 
vraag staat centraal bij de activiteiten van het Brabantse mkb-
bedr ijf.  In Terhu lpen heef t Back2buzz een echte 
smartphonekliniek ingericht en in gebruik genomen. Zodra ze 
binnenkomen, worden de mobiele telefoons (iPhone-modellen 
8 tot en met 13 en duurdere Samsungs) op de testbank gelegd 
voor een volledige check-up. “De inkoop gebeurt volgens strenge 

eisen”, benadrukken de vennoten. “Alleen apparaten in perfecte of 

zeer goede staat worden teruggenomen.”
Na ontvangst wordt een reeks tests uitgevoerd om zwakke 
plekken op te sporen en te bepalen welke onderdelen vervangen 
moeten worden. Niet minder dan zestig functies worden op de 
testbank onderzocht : camera, microfoon, schermhelderheid, 
nabijheidssensor, SIM-kaartlezer enzovoort. Vervolgens wordt 
de batterij getest. Sophie doet dit met behulp van haar contro-
leapparatuur. Als het apparaat niet aan de kwaliteitseisen vol-
doet, wordt het naar boven gestuurd om te worden gereviseerd. 
“Defecte of verzwakte onderdelen worden dan vervangen door gere-

Philippe Honhon en Ralph  
Van Lysebeth  richtten in 2016 
Back2buzz op, een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in ecologische 
transitie en digitale transformatie.

Het bedrijf geldt inmiddels als een voorbeeld op de 
recyclingmarkt en heeft verschillende keurmerken 
gekregen. Een daarvan is ‘Efficient Solution’ van Solar 
Impulse, de stichting van de milieuactivist en 
ontdekkingsreiziger Bertrand Piccard, die schone 
technologieën promoot.
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BACK2BUZZ ERKEND DOOR SOLAR IMPULSE
Solar Impulse is het eerste vliegtuig dat zonder brandstof of vervuilende uitstoot tijdens de vlucht rond de wereld is gevlogen.  
Het is ook de naam van de stichting die is opgericht door de ontwerper en copiloot van het vliegtuig, de Zwitserse psychiater en 
vliegenier Bertrand Piccard. Om doeltreffende oplossingen voor de klimaatverandering te stimuleren, heeft deze stichting een 
keurmerk in het leven geroepen dat zowel op milieubehoud als op economische rentabiliteit is gericht. De marktintroductie van 
schone producten en groene technologieën die waarde en banen creëren, moet hiermee worden versneld. Solar Impulse kent het 
keurmerk toe op basis van een strenge beoordeling door onafhankelijke externe deskundigen. “Onze oplossing is een van de 
duizend die de stichting heeft vastgesteld. Ze beantwoordt aan een viervoudig doel: klimaaturgentie, duurzaamheid bij openbare 
aanbestedingen, kostenvermindering en groei van gereviseerde en ecologisch verantwoorde producten”, zeggen de twee CEO’s 
van Back2buzz. Vandaar het keurmerk ‘Efficient Solution’.

www.back2buzz.be

cyclede originele onderdelen die de fabrikanten aan ons leveren.” Het 
is als het ware de operatiekamer van de smartphonekliniek, 
waar Anthony, José en Nico allerlei storingen repareren. Ze 
inspecteren het moederbord met een microscoop die tot hon-
derd maal vergroot. Geen detail ontgaat hen. Nadat een model 
is gereviseerd, wordt het gepolijst: een behandeling van een 
paar minuten met schurende hars is voldoende om de kleinste 
oneffenheden, zoals groeven en krassen, te verwijderen. “We 

kunnen tot acht apparaten tegelijk behandelen, in cycli van zes minu-

ten”, leggen ze uit. Als dit laatste punt van onderhoud is uitge-
voerd, valt de smartphone in klasse A+++. Daarna wordt het 
verpakt en kan het via de operators worden verkocht. 

beperken. En we scheppen lokale banen. Er zijn dus alleen 

maar voordelen voor de consument, die een smartphone kan 

kopen voor twee tot drie keer zo weinig geld als een nieuwe.”

Aanwezig op belangrijke vakbeurzen
Back2buzz is aanwezig op vakbeurzen over de hele 
wereld, met steun van het Agence wallonne à l’Expor-
tation (Awex), dat het bedrijf toegang geeft tot zijn 
stands. “In januari 2022 stonden we op de prestigieuze 

Consumer Electronics Show in Las Vegas. Eind februari 

bezochten we het Mobile World Congress in Barcelona, de 

grootste beurs op het gebied van mobiele telefonie, en in juni 

gaan we naar Viva Technology in Parijs. In oktober zullen 

we aanwezig zijn op Gitex, de elektronicabeurs in Dubai.”

Minder winning van aardmetalen
“We hebben contracten gesloten met Orange Belgium, maar ook de 

Axa-groep en Europ Assistance behoren tot onze klanten. En als offi-

ciële Apple-partner heeft Back2buzz toestemming gekregen om MFI-

artikelen, dat wil zeggen Made for iPhones, te produceren”, zegt 
Philippe Honhon. De accessoirecatalogus telt bijna 500 artike-
len, van cases van biologisch afbreekbaar polymelkzuur tot 
opladers voor thuis en in de auto, hoesjes, USB-kabels, adapters 
en andere milieuvriendelijke artikelen in uiteenlopende kleuren. 
“In dit marktsegment zijn we marktleider in Europa geworden”, zegt 
Ralph Van Lysebeth.
De kringloopeconomie is niet alleen goed voor de bescherming 
van de planeet, maar ook voor de portemonnee en de lokale 
werkgelegenheid. “Onze smartphones kunnen twee, drie of zelfs vier 

levens hebben ! We helpen dus om de gevolgen voor het milieu te ver-

minderen door de winning van zeldzame en edele metalen, zoals goud, 

zilver, lithium, kobalt en koper, en het gebruik van chemicaliën te 

De accessoirecatalogus telt bijna 500 artikelen, van cases 
van biologisch afbreekbaar polymelkzuur tot opladers voor 
thuis en in de auto, hoesjes, USB-kabels, adapters en andere 
milieuvriendelijke artikelen in uiteenlopende kleuren. 
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Home Eos

BESCHUT TEGEN LAWAAI
Home Eos Acoustic, gevestigd in Farciennes, biedt innovatieve 
oplossingen op het gebied van akoestische isolatie van 
biologische oorsprong. Een goed presterende, 
baanbrekende technologie, die aan de verwachtingen 
van het publiek en de planeet voldoet.

 I Gilles Bechet

Het jonge bedrijf uit 
Henegouwen is klaar 
om de situatie rond 
akoestische isolatie te veran-

deren. Dankzij een baanbrekende techno-
logie op basis van een innovatief, recyclebaar 
en duurzaam materiaal heeft Home Eos Acoustic 
een vrijwel ondoordringbare akoestische barrière ont-
wikkeld. Deze producten zijn gemaakt van organische 
grondstoffen van resten uit de landbouw en de voedingsin-
dustrie en bieden een groen alternatief voor isolatiematerialen 
op basis van aardolie, weekmakers, synthetische additieven of 
vluchtige verbindingen. Ze zijn veilig voor de gezondheid en 
het milieu, niet schadelijk voor professionals en gebruikers en 
bovendien van nature brandwerend.
“Bij isolatie denken we in de eerste plaats aan thermische en niet aan 

akoestische isolatie, maar de komende jaren wordt geluidsisolatie een 

belangrijk aandachtspunt wanneer het gaat om welzijn”, zegt Pierre 
de Kettenis, gedelegeerd bestuurder van de onderneming.

Een alternatief voor chemie op basis van aardolie
Voordat hij aan dit avontuur begon, was Pierre de Kettenis 
uitvoerend directeur van de Europese Raad van de Bonden van 
de Chemische Nijverheid (Cefic). Als zodanig was hij bijzonder 
gevoelig voor waarschuwingen op het gebied van gezondheid 

en milieu. “Er bestaan groene alternatieven, maar die staan nog in 

de kinderschoenen, ook al hebben ze veel potentieel.”
Wanneer hij in de wetenschappelijke literatuur naar alterna-
tieven voor chemie op basis van aardolie zoekt, stuit hij op een 
Belgische ingenieur die in Australië woont en wiens werk zich 
toespitst op akoestiek. “Deze man, die al vrij oud was, gaf mij de 

rechten om zijn revolutionaire verbinding te exploiteren en in 2014 

richtte ik Home Eos op.”
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De jonge ondernemer doorloopt eerst een fase van 
bezinning over deze vernieuwende technologie, die hij 
vanaf een blanco blad benadert. Hij test de eerste akoes-
tische toepassingen. “Hoewel de basisverbindingen toegan-

kelijk en energie-efficiënt zijn, blijft de assemblage van het 

materiaal complex.” De industriële toepassingen zijn 
ontelbaar en volledig vernieuwend. Er kunnen isolatie-
membranen van elke dikte geproduceerd worden, maar 
het is ook mogelijk om er gegoten vormen met geëx-
pandeerd schuim van te maken. Er wordt een klein 
bedrijf opgezet met een eerste productielijn voor de 
vervaardiging van vier producten. Deze zogeheten Stop-
Sound-lijn is bestemd voor de isolatie van vloeren, 
muren en leidingen.

Vijf jaar te vroeg !
De eerste contacten met de bouwsector zijn helaas 

teleurstellend. “Ik was vijf jaar te vroeg. De aanne-

mers, architecten en opdrachtgevers waren er niet 

klaar voor. Ze stonden wantrouwend 

tegenover producten die ze niet gewend 

waren.”
De bevriezing van de 

activiteiten door de 
coronapande-

mie, de slui-
ting van de 
markten en 

de terughou-
dendheid van de 

vakmensen dwingen 
Home Eos om zijn strategie 

bij te stellen en zich tot de grote 
industriële groepen te wenden. “Hoewel 

wij niet kunnen concurreren met de grote bedrij-

ven in de sector, hebben zij misschien wel interesse om 

onze producten in hun catalogus op te nemen.” De contacten 
die met de onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen van 
grote internationale bedrijven in de isolatiemarkt, de 
transportsector, de luchtvaart en de auto-industrie zijn 
gelegd, hebben zeer enthousiaste reacties opgeleverd. 
“Deze bedrijven zijn op zoek naar alternatieve oplossingen 

die hen in staat stellen specifieke producten te ontwikkelen, 

waardoor wij van onze kant andere producten kunnen ont-

wikkelen op gebieden buiten de akoestiek.”

FA R C I E N N E S

Henegouwen

30.000 vierkante meter per jaar
Het bedrijf kan nu maximaal 30.000 vierkante meter 
per jaar produceren. Maar dit volume kan vrij snel wor-
den verdubbeld. Dankzij de steun van Business Angels 
en investeerders als Sambrinvest, Innovation Fund en 
W.IN.G (Wallonia Innovation and Growth) kan in de 
komende twee jaar een tweede productielijn worden 
opgezet.
“We staan op een tweesprong. Ofwel werken we met exploi-

tatievergunningen, waarbij we onze knowhow en expertise 

inbrengen zodat onze klanten hun producten kunnen ontwik-

kelen, ofwel zorgen we zelf voor de productie, wat veel grotere 

investeringen vereist. Het is aan de aandeelhouders om te 

beslissen.”
Bij een baanbrekende technologie duurt het in het beste 
geval vijf jaar, maar meestal zeven tot tien jaar, voordat 
een evenwicht wordt bereikt: “Wij staan in de startblokken 

met een technologie die volgroeid en een markt die gereed is. 

Onze groei ligt zeker voor ons.”

www.home-eos.eu

Pierre de Kettenis, gedelegeerd 
bestuurder van Home Eos.



30

nr. 57n° 57 Business

Prayon

140 JAAR EXPERTISE
OP HET GEBIED  
VAN FOSFOR
Wat hebben de vlamvertragers in de Canadair-vliegtuigen voor 
de bestrijding van bosbranden, het glazuur op porselein, de teelt 
van tomaten in kassen, tandpasta en de hydroalcoholische gels 
die sinds de lente van 2020 op grote schaal worden gebruikt, 
met elkaar gemeen? Prayon, en de oplossingen van het bedrijf  
op basis van fosfor !

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

De fabriek, die in 1882 in 
Trooz werd opgericht 
onder de naam Société 
Anonyme Métallurgique 

de Prayon, begon met de winning 
van zink en specialiseerde zich ver-

volgens in de productie van fosfor-
zuur. Anno 2022 is dat nog steeds de 

kernactiviteit. “Onze missie is tegenwoordig 

duidelijk omschreven. Het gaat om het verrijken 

van het dagelijks leven en het op duizend verschillende 

manieren verbeteren van het leven door middel van 

fosforchemie”, zegt Corine Petry, communicatie-
manager en woordvoerster van Prayon. “Met onze 

Corine Petry,  
communicatiemanager en 

woordvoerster van Prayon.

Het natte procedé voor de productie 
van fosforzuur, dat in Engis werd 
ontwikkeld, werd in de loop der jaren 
wereldwijd op de markt gebracht.

innovatieve oplossingen kunnen allerlei producten 

worden verbeterd, zoals bouwmaterialen, auto’s, verf, 

tuinbouwproducten, levensmiddelen en gezondheids- 

en verzorgingsproducten ! ”
Betrouwbaarheid, kwaliteit en zorg voor het 
milieu zijn sinds de oprichting het leidmotief van 
het bedrijf. Al in 1948 vindt het de kantelcelfilter 
uit, een centraal onderdeel van het natte procedé 
dat eveneens door Prayon is bedacht. Dit procedé 
voor de productie van fosforzuur, dat in Engis is 
ontwikkeld, wordt in de loop der jaren wereld-
wijd op de markt gebracht. Het wordt nu in meer 
dan 130 fabrieken, dat wil zeggen een derde van 
alle fosforzuurfabrieken ter wereld, gebruikt en 
produceert tot zeven maal minder CO2 dan de 
concurrerende ‘thermische’ technologie. 
Bovendien verricht Prayon in 1973 pionierswerk 
op het gebied van de kringloopeconomie door 
gips, een bijproduct van de productie van fosfaat-
zouten, bruikbaar te maken voor de vervaardi-
ging van gipsplaten en cement.
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www.prayon.com 

PRAYON  
IN EEN PAAR CIJFERS
De groep Prayon, die voor gelijke delen in handen is 
van de Société Régionale d’Investissement de Wallonie 
en de OCP Group – ’s werelds grootste exporteur van 
ruw fosfaat, fosforzuur en fosfaatmeststoffen – heeft 
1200 mensen in dienst en boekte in 2021 een omzet 
van bijna 900 miljoen euro. Prayon bedient klanten in 
alle werelddelen. Het bedrijf heeft vier 
productievestigingen (Engis, Puurs, Augusta, Les 
Roches), een participatie in de joint venture Emaphos  
in Marokko (eenheid voor de zuivering van fosforzuur) 
en meer dan honderd verkoopkantoren over de  
hele wereld. 
Prayon is sterk gericht op de toekomst en investeert 
jaar na jaar bijna zijn hele cashflow, dat wil zeggen 
meer dan 30 miljoen euro, in zijn vestigingen 
En 40% van deze investeringen is bestemd voor 
kwaliteit, veiligheid en milieu.

“ Onze missie is tegenwoordig duidelijk 

omschreven. Het gaat om het verrijken 

van het dagelijks leven en het op 

duizend verschillende manieren 

verbeteren van het leven door middel 

van fosforchemie”.

Belgische roots en een  
internationale uitstraling
Bij Prayon gaat innovatie hand in hand met internatio-
nalisering. Na Puurs (Antwerpen) in 1928 breidt het 
bedrijf zich in 1992 uit naar Frankrijk door in het kader 
van een joint venture een nieuwe productievestiging in 
Les Roches-de-Condrieu (in de Isère, ten zuiden van 
Lyon) te verwerven. De daar geproduceerde fosfaatzou-
ten worden voornamelijk in de voedingsindustrie 
gebruikt. Later wordt Prayon de enige aandeelhouder. 
Met de overname van een productiebedrijf in Augusta 
(Verenigde Staten) en de opening van een verkoopkan-
toor in India wordt Prayon in de jaren 2000 een echte 
wereldspeler. In 2015 bundelt het bovendien zijn krach-
ten met het Chinese Pulead in een joint venture om 
lithium-ijzer-fosfaat (LFP) op de markt te brengen. Dit 
materiaal wordt gebruikt in elektrische accu’s. 
“Ondanks zijn sterke Belgische roots is Prayon een speler met 

een internationale uitstraling. Onze klanten kunnen rekenen 

op de betrouwbaarheid van ons bedrijf, in welk werelddeel ze 

zich ook bevinden”, zegt Corine Petry. 

Milieu-uitdagingen aangaan
Capterall®, de laatste aanwinst van de groep, is een 
ander voorbeeld van toekomstgericht denken. Met deze 
unieke fosfaattechnologie kunnen zeer veel microver-
ontreinigingen, zoals zware metalen, uit het afvalwater 
worden gehaald. “Deze innovatieve oplossing illustreert het 

streven van Prayon om met zijn technologieën een verschil te 

maken. Met deze oplossing helpen we onze klanten bij het 

aangaan van de milieu-uitdagingen waarmee ze worden 

geconfronteerd en dragen we bij aan de bescherming van 

water, een van onze meest kostbare hulpbronnen”, aldus de 
woordvoerster. Allemaal goed voor de planeet ! 
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APKiosk

PARTNER VAN SCHOLEN  
EN BOUWPLAATSEN
Door een multitasking app in een interactieve 
kiosk te integreren, vereenvoudigt het bedrijf 
uit Nijvel het dagelijks leven van honderden 
scholen en bouwplaatsen in België. Het is 
ook bezig om zijn productaanbod uit te 
breiden tot het beheer van kantines en 
voedingsautomaten en de toegang tot 
gebouwen.

 I Gilles Bechet

N I V E L L E S

Waals-Brabant

Twee soorten kiosken voor de APSchool-app. 
Met de rechter kan de rekening van de 

leerlingen worden aangevuld via een 
betaalpas, net als bij een betaalterminal.

We hebben het over een piepkleine badge, 
die ontzettend nuttig is. Terwijl geau-
tomatiseerde beheersystemen een paar 
jaar geleden alleen op pc’s werkten, zijn 

ze nu op iedere smartphone en in ieders broekzak te 
vinden. Met één klik krijg je veilig toegang tot een hele-
boel informatie en diensten die op hetzelfde platform 
zijn verzameld.
Alain Préat, een afgestudeerde IT’er, had eerst twee jaar 
in het metaalbedrijf van zijn vader gewerkt voordat hij 
met Apresoft begon, dat gespecialiseerd is in de ontwik-
keling van applicaties op maat. In 2012 richtte hij 
APKiosk in Nijvel op en dit mkb-bedrijf ontwikkelde 
zich snel tot een leider op twee markten die nog onont-
gonnen waren, namelijk die van de scholen en die van 
de bouwplaatsen. “Het begon allemaal met een verzoek van 

een school die een IT-oplossing voor het beheer van zijn kan-

tine zocht”, vertelt de directeur. “We kwamen op het idee 

van een rekening waar ouders van tevoren geld op konden 

storten. Maaltijden en consumpties konden dan van die reke-

ning worden afgeschreven en het zou ook mogelijk zijn om 

maaltijden te reserveren.”

Een app die werkt als een Zwitsers zakmes
Het bedrijf APKiosk ontstond door deze app te integre-
ren in een interactieve kiosk, die de toegang tot alle 
aangeboden diensten vergemakkelijkt. Met een paar 
aanpassingen werd de app voor één school de app voor 
alle scholen : APSchool. Aan deze algemene app werden 
geleidelijk andere diensten op vier gebieden toegevoegd: 
administratief, financieel, pedagogisch en disciplinair. 

Alain Préat, 
oprichter van 
APKiosk.
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Terwijl geautomatiseerde 
beheersystemen een paar 
jaar geleden alleen op pc’s 
werkten, zijn ze nu op iedere 
smartphone en in ieders 
broekzak te vinden. Met één 
klik krijg je veilig toegang 
tot een heleboel informatie 
en diensten die op hetzelfde 
platform zijn verzameld.

APFridge, een koelkast gevuld met 
gezonde maaltijden die met verse lokale  
producten zijn bereid door sociale 
werkplaatsen.

Als een Zwitsers zakmes bevat de app maximaal vijfen-
dertig modules waaruit de school kan kiezen. De app 
vermijdt het omgaan met geld en biedt volledige traceer-
baarheid van de betalingen, wat de communicatie tussen 
de directie, de onderwijsteams en de ouders vergemak-
kelijkt. De aan- en afwezigheid van leerlingen kan een-
voudig worden beheerd en dat geldt ook voor het betre-
den en verlaten van de gebouwen tijdens en buiten de 
schooluren. De app vergemakkelijkt daarnaast het 
beheer van het persoonlijke leerplan van de leerling. 
APSchool wordt nu gebruikt in 500 scholen in het kleu-
ter-, basis- en middelbaar onderwijs. En het bedrijf staat 
op het punt zijn eerste grote contract te tekenen om zijn 
app in het buitenland te installeren, maar blijft liever 
op de vlakte totdat de overeenkomst definitief is.

Voor het beheer van bouwplaatsen
Het andere paradepaardje van APKiosk is APChantier, 
dat in 2014 werd ontwikkeld als antwoord op nieuwe 
wetgeving die voorschrijft dat bouwplaatsen van meer 
dan 800.000 euro een prikklok moeten hebben om te 
controleren of alle arbeiders die de bouwplaats betreden 
aan de RSZ-regels voldoen. “We hebben een gestandaar-

diseerde kiosk ontwikkeld die op meer dan 400 bouwplaatsen 

wordt gebruikt”, zegt Alain Préat. “Ons bedrijf biedt een 

complete dienstverlening die de kiosk, de software en het 

onderhoud ervan omvat. APChantier heeft zich op deze 

nieuwe markt doen gelden door de kracht van het product, 

dat via mond-tot-mondreclame, zonder vertegenwoordiger, 

wordt verkocht. Dit verklaart waarom onze klanten voorlopig 

nog in het Franstalige deel van het land geconcentreerd zijn.” 
Om aan de eisen van bepaalde bedrijven te voldoen, 
heeft APKiosk een kiosk van de tweede generatie ont-
wikkeld. Die heeft een scherm dat meer interactiviteit 
biedt, waardoor je bijvoorbeeld de werktijd van een 
arbeider per taak kunt bepalen.

www.apkiosk.com

Een koelkast met badge 
APKiosk is sinds 2019 in Nijvel gevestigd en onderhoudt 
en recyclet daar al zijn apparaten in een eigen werk-
plaats. Op basis van zijn ervaring biedt het bedrijf nu de 
APSelf-serie aan, die het aan specifieke behoeften kan 
aanpassen. “We realiseerden ons dat bedrijven bij het beheer 

van kantines en voedings- en drankenautomaten en bij de 

toegang tot gebouwen met dezelfde problemen te maken had-

den.” Dus ontwikkelde het bedrijf, dat nooit een gebrek 
aan ideeën heeft, de apparaten van morgen, zoals de 
APFridge, een koelkast gevuld met gezonde maaltijden 
die met verse lokale  producten zijn bereid door sociale 
werkplaatsen. Als de leerling of medewerker aan de 
hand van zijn badge is geïdentificeerd, kan hij het 
gerecht kiezen dat hij lekker vindt. De waarde wordt 
dan automatisch van zijn rekening afgeschreven op het 
moment dat hij het gerecht uit de koelkast haalt.
Omdat nog steeds nieuwe toepassingen voor de badge 
worden bedacht, blijft het bedrijf maar groeien. Het 
heeft nu veertien medewerkers en twee adviseurs in 
dienst, maar in 2023 moeten dat er twintig zijn.

De kiosk 
APChantier.
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Aerofleet

WEERSTAND  
DOOR LICHTHEID

Al meer dan dertig jaar 
stelt het Luikse 
familiebedrijf zijn 
knowhow en kennis van 
composietmaterialen ten 
dienste van de meest 
innovatieve projecten in 
diverse sectoren, van 
lucht- en ruimtevaart  
tot navigatie.

 I Gilles Bechet

S O U M AG N E

Luik

“ 
 Ik ben een vakman die nieuwe technologieën en de 

meest geavanceerde kennis gebruikt”, glimlacht Raphaël 
Van Vlodorp. Met zijn 75 jaar is de oprichter van 
Aerofleet nog lang niet met pensioen. Hij is nog steeds 
nauw betrokken bij alle projecten van zijn bedrijf en telt 
zijn uren niet. “Voor mij is werken een genoegen en geen 

verplichting. Het plezier om mooie dingen te maken, wordt 

niet minder met de jaren.”
Op basis van de orderportefeuille van het bedrijf, met 
klanten als Airbus, Alstom, Tech Space Aero en Amos, 
zou je verwachten dat het heel wat pretenties heeft. De 
knowhow van Aerofleet, expert in composietmaterialen, 
is aangewend bij het ontwerp van plezierjachten, zwem-
baden en onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart, de 
wapenindustrie en astronomische instrumenten. 
Hoewel hij trots is op zijn prestaties, blijft Raphaël van 
Vlodorp bescheiden. Elk project is eerder een uitdaging 

en een kans dan het begin van een zakelijk avontuur. 
Tegenwoordig wil het bedrijf, dat tien mensen in dienst 
heeft in zijn twee vestigingen in Soumagne en Givet 
(Frankrijk), vooral op menselijke schaal blijven werken. 
“Ik heb veel dingen gedaan en ik wijs geen enkele techniek af. 

Ik probeer altijd de juiste technologie op de juiste plaats te 

gebruiken. We zijn een klein team. Ik ben geen baas, ik ben 

geen arbeider, ik ben een beetje van allebei en ik ben ook 

bezorger.”

De Challenge Saint-Laurent,
de eerste Belgische catamaran
We kunnen rustig zeggen dat het ontwerpen van boten 
de hoofdmoot vormt van de activiteiten van Aerofleet : 
in de dertig jaar dat het bedrijf actief is, heeft het de 
meest innovatieve vaartuigen gebouwd. Dat is niet ver-
wonderlijk, want varen is de verwezenlijking van de 
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jeugddroom van Raphaël van Vlodorp. “Op mijn tiende maakte 

ik al vlotten met behulp van vaten, stokken en touwen die ik in 

Chaudfontaine op de Vesder liet varen. Ik begreep al snel de betekenis 

van stabiliteit, drijfvermogen en de uitzetting van hout.” 
In 1986, drie jaar vóór de oprichting van zijn bedrijf, toen hij 
als leraar verbonden was aan het instituut voor hoger onderwijs 
Saint-Laurent in Luik, begon hij met studenten en andere lera-
ren aan een nogal gek project : een wedstrijdzeilboot van het 
type catamaran bouwen op basis van composietmaterialen en 
volgens de nieuwste technieken van de scheepswerven in die 
tijd. Twee jaar later werd de Challenge Saint-Laurent te water 

Met zijn 75 jaar is Raphaël  
Van Vlodorp nog lang niet  
met pensioen. 

Op basis van de 
orderportefeuille van het 
bedrijf, met klanten als 
Airbus, Alstom, Tech Space 
Aero en Amos, zou je 
verwachten dat het heel wat 
pretenties heeft.
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gelaten. De boot had een leeggewicht van 850 kilo, een romp- 
lengte van 8,50 meter, een breedte van 5,50 meter en een diep-
gang van 55 centimeter. “De kraanmachinist die de boot te water 

liet, zei tegen ons: dit is geen boot maar een ballon! ”
Tweeëndertig jaar na de bouw vaart de eerste Belgische cata-
maran nog steeds. De boot is pas verkocht en hoewel hij eigen-
lijk niet ontworpen is om op volle zee te varen, heeft de nieuwe 
eigenaar hem zonder haperen van Nederland naar Griekenland 
gebracht.

Een boot met zonnepanelen en windturbines
In de loop der jaren hebben de modellen elkaar opgevolgd. In 
2002 werd de Aero 660 te water gelaten. Deze gestroomlijnde 
hightechmotorboot in de vorm van een meeuwenvleugel is 
geschikt voor professioneel en recreatief gebruik, om te vissen 
of te waterskiën. Met zijn futuristische uiterlijk is de Aero 45, 
die in 2008 op de markt kwam, een moderne en comfortabele 
oceaancatamaran, de grote broer van de Challenge Saint-
Laurent. De Aero 48, die op verzoek van een bepaalde klant 
werd gebouwd, is een volledig elektrische catamaran, die hele-
maal zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Het vaartuig, 
dat van glasvezel en carbon is gemaakt, laadt zijn accu’s op via 
de motoren, die als hydrogeneratoren werken. Met behulp van 
zonnepanelen en windturbines kunnen de accu’s in vijftien uur 
volledig worden opgeladen.

Goed ontworpen composietmaterialen zijn uitzonderlijk duur-
zaam. Zo zijn de observatiekoepels van de Very Large Telescope 
(VLT), die zich op 2600 m hoogte in Cerro Paranal in Chili 
bevindt, zestien jaar na hun ingebruikneming nog net zo ope-
rationeel als in het begin, ondanks de extreme weersomstan-
digheden  De installatie moet een verschil van meer dan 50 °C 
tussen dag en nacht aankunnen, terwijl het openen en sluiten 
van de koepel mogelijk moet blijven bij windsnelheden van 
meer dan 80 km/h. In gesloten toestand moet de installatie 
windbestendig zijn tot 250 km/h. “Toen ik het project voor het eerst 

presenteerde, twijfelden sommige mensen of de verbindingen van de 

koepel wel bestand zouden zijn tegen zware trekkrachten. We hebben 

succesvolle tests in het laboratorium uitgevoerd en nu er is geen bewe-

ging waarneembaar”, zegt Raphaël Van Vlodorp tevreden.

www.aerofleet.be

De observatiekoepels van VLT,  
in Cerro Paranal, in Chili.

De Aero 48, een catamaran op 
zonne-energie, werd in 2014  
te water gelaten.

Weerstand en stevigheid
Stevigheid, duurzaamheid en lichtheid zijn enkele typische 
kenmerken van de producten van Aerofleet. Dit zijn ook de 
eigenschappen van composietmaterialen. “Het grote voordeel van 

dit soort materialen is dat ze weerstand en stevigheid geven waar dat 

nodig is, terwijl ze de rest lichter maken. We hebben een techniek 

bereikt waarmee heel veel mogelijk is. Ik geef een voorbeeld : een boot 

die een jaar of dertig geleden meedeed aan de Route du Rhum, woog 

20 ton. Tegenwoordig weegt zo’n boot nauwelijks drie of vier ton.”

Uitstekende milieuprestaties
Ook al ligt het niet onmiddellijk voor de hand, er is nog een 
andere factor die in het voordeel van composietmaterialen pleit: 
hun milieuprestaties. Ten eerste betekent hun extreme lange 
levensduur dat ze niet snel door nieuw materiaal vervangen 
hoeven te worden. Ten tweede maakt hun ontwerp het mogelijk 
om er schuim in te verwerken dat gemaakt is van versnipperde 
plastic flessen. “Tegenwoordig zijn er goede recyclingtechnieken en 

daar moeten we gebruik van maken, want onze toekomst is ervan 

afhankelijk. Onlangs voer ik voor de kust van Marseille met mijn boot 

door een hele school dode vissen!  Dat zet je natuurlijk aan het 

denken.”
Raphaël Van Vlodorp is nooit opgehouden met leren, fantaseren 
en creëren. Die combinatie van creativiteit en multidisciplinaire 
kennis is de drijvende kracht achter zijn bedrijf. Zijn nieuwste 
revolutionaire project, zoals hij het graag noemt, is een huis met 
een zwevende koepel die helemaal van gerecyclede producten 
is gemaakt. Maar hij blijft terughoudend over het tijdstip 
waarop het gereed zal zijn, want het project wordt met eigen 
middelen gefinancierd. “De benaderde banken stonden nogal hui-

verig tegenover een concept dat zich nog niet heeft bewezen en waarvan 

de rentabiliteit op korte termijn twijfelachtig kan zijn, ook al zegt de 

verwachte klimaatverandering ons iets anders.”
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Minibikes, groots project
Je kan Jean-Claude Havaux kennen als oprichter van Dim3 en ZenTech, twee para-
depaardjes uit de MedTech-sector. Daarnaast is hij ook motorsportliefhebber en 
slaagt hij erin zijn liefde voor zijn familie, zijn passie voor motorfietsen en zijn drive 
voor innovatie en ondernemerschap naadloos te combineren.

“Aan mijn moeders kant ben ik afkomstig uit Zuid-Tirol (een regio in het 
noordoosten van Italië, n.v.d.r.)”, vertelt de duizendpoot, die eveneens 
ereconsul van Maleisië is. “Mijn Italiaanse familie heeft het bedrijf Evotech 

Motors opgericht, waarin ik ook al geïnvesteerd heb. Het telt een vijftiental 

medewerkers en kende de afgelopen jaren een jaarlijkse groei van 15%.” 
Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling van minibikes voor 
wedstrijden op kartcircuits. Hoewel de motorfietsen bestemd zijn voor 
tieners en dus kleiner en minder krachtig zijn, beschikken ze over een 
vermogen van 35 pk voor 70 kg – een mooie pk-gewichtsverhouding voor 
een eerste kennismaking met de motorsport!

Assemblagefabriek in Bierset
“Evotech heeft weinig ervaring met export en marketing op grote schaal, maar 

beschikt wel over een enorme technologische expertise,” legt Jean-Claude Havaux 
uit, “en die willen we nu naar Wallonië halen. Met behulp van al die kennis zal 

de nieuwe Waalse tak van het bedrijf zich in eerste instantie bezighouden met de ontwikkeling van de 

markten in de Verenigde Staten, Zuidoost-Azië en ook Europa, voornamelijk het zuiden. Het nieuwe bedrijf, 

Brevo Motors, krijgt ook een assemblagefabriek, hier in Bierset, en een onderzoekscentrum.”

In een tweede fase wil Brevo Motors zijn product verder verbeteren door alle onderdelen intern 
te produceren. Daar is de Luikse ondernemer erg trots op. “We gaan de artificiële intelligentie in de 

motorfiets naar een hoger niveau tillen”, gaat hij verder. “Zo kunnen we de veiligheid verhogen en stuur-

fouten vermijden, zoals een slippend voorwiel. We hebben ook plannen om een elektrische motorfiets te 

ontwikkelen en, in de verdere toekomst, een prototype op waterstof. Concreet gaan we samen met Evotech 

nieuwe concepten uitdenken en zullen alle tests en de ontwikkeling en productie van de onderdelen hier in 

huis gebeuren.”
Om dit najaar met een twintigtal werknemers aan de startlijn te kunnen verschijnen, moet Brevo 
Motors een miljoen euro bijeenbrengen, waarvan al meer dan een derde werd opgehaald. Het 
project is dus alvast goed op weg !

—  Artificiële intelligentie
 I Jean-Willy Lardinoit

WHO IS
WAW !
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I love Japan… 

U OOK ?

Cultuur

De hele zomer lang, tot 30 september, 
kunt u een meeslepende reis maken 
naar het Land van de Rijzende Zon, 
door de tentoonstellingsruimte in het 
station Luik-Guillemins binnen te 
lopen. Het is mogelijk om er een 
legendarisch land vol contrasten te 
verkennen, te ontspannen in de 
beroemde Zen-tuinen en te slenteren 
door de levendige straten van een 
bruisende wijk !

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

LU I K

Luik

Orde en sereniteit :  
een traditioneel interieur 

bij theetijd.
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De Fushimi Inari-taisha in Tokio is het 
belangrijkste heiligdom voor de 

godin Inari, de beschermster van 
granen en, meer bepaald, van rijst. 
Het belangrijkste kenmerk van dit 

grote heiligdom is de zuil van 
tienduizend torii, opgesteld langs het 

hoofdpad dat naar Boeddha leidt.

In het vintage Capsule Hotel  
worden gasten ondergebracht in 
comfortabele microkamers, 
capsules genaamd! Wie wil  
het uitproberen ?

Met zijn meeslepende scenografie is I love 
Japan, dat meer dan 1500 vierkante meter 
beslaat, een van de grootste tentoonstel-
lingen over de Japanse cultuur in België. 

Op het programma : een uitnodiging om de verschil-
lende gezichten van Japan te ontdekken, van gastrono-
mie tot culturele gebruiken, zoals manga’s, legendes, 
Godzilla en videospelletjes ... Een fascinerende reis 
tussen voorouderlijke tradities en de hectiek van het 
moderne Tokio, die meer jongeren aanspreekt dan de 
vorige Europa Expo-tentoonstellingen.
“Na twee historische tentoonstellingen met talrijke internati-

onale bruiklenen, Toetanchamon, de ontdekking van de ver-

geten farao, en Napoleon, de mythe voorbij, wilden we een 

tentoonstelling met een meeslepende en luchtige sfeer”, zegt 
journalist Guy Lemaire, die bestuurder en lid van het 
directiecomité van Europa Expo is. “Het is echt een format 

dat bij gezinnen past; we zijn niet afhankelijk van uitleningen 

uit 22 musea over de hele wereld, maar van een decorontwerp, 

een dynamisch perspectief. Wij hebben echter onze weten-

schappelijke nauwkeurigheid niet uit het oog verloren - de 

geschiedenis en de cultuur van Japan zijn immens - en wij 

hebben de steun gekregen van het Centre d’études japonaises 

[Centrum voor Japanse Studies] van de ULg”.

I love Japan, dat meer dan 1500 vierkante meter beslaat, is een van  
de grootste tentoonstellingen over de Japanse cultuur in België. 
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De omikuji-muur. Deze kleine stukjes 
papier geven tempelbezoekers 

voorspellingen over hun toekomst en 
geven hen speciale intenties mee die hen 

kunnen helpen. Om er een te krijgen, 
moeten ze een nummer trekken dat hen 

naar de omikuji-muur leidt en de lade 
waarin hun zegen te vinden is.

Levensechte decors
Hoewel het onmogelijk is Japan terug te brengen tot 
deze 1500 vierkante meter, behandelt de tentoonstelling 
de bekendste aspecten van de Japanse cultuur en maakt 
zij van de gelegenheid gebruik om de zaken recht te 
zetten, met name op het gebied van de geisha's: nee, dat 
zijn geen prostituees! 
Er is natuurlijk ook de ware geschiedenis van sushi, een 
paar bonsais en de presentatie van de samoerais. Maar 
ook een Zen-tuin, het Torii-pad dat u bij Boeddha 
brengt, een echt Japans steegje, evenals de mogelijkheid 
om uw waarzeggersinstinct de vrije loop te laten door 
voor uzelf een van de woordjes te nemen die in lades op 
de omikuji-muur zijn geplaatst ... 
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E U R O P A  E X P O

Gare de Liège-Guillemins
B-4000 Liège
+ 32 (0) 4 224 49 38  
info@europaexpo.be
 
www.europaexpo.be

Een bezoek aan I love Japan in de voetsporen van Jean-
Pierre Lensen, gepensioneerd conservator van het 
Regionaal Museum voor Archeologie en Geschiedenis 
in Visé, is een gelukkige manier om de oogstrelende 

aspecten van Japan te bekijken, “een maatschappij van contrasten 

die zowel jong als traditioneel is, aangepast aan een enorme bevol-

kingsdichtheid en in staat om eilanden als Hokkaido te behouden, dat 

over bijna driekwart van zijn grondgebied met bossen is bedekt”.

•  De manga’s 
De conservator herinnert zich het verschijnen van de oudste 
exemplaren in de jaren vijftig en de vreemde manier van lezen, 
“van rechts naar links, beginnend aan het eind”. Door ze door te 
nemen, zegt hij, krijgt men een beter beeld van het leven van de 
Japanners, een waardig en discreet volk. En hij wijst Hayao 
Miyasaki aan als een van de meest emblematische : “Zijn poëzie, 

zijn manier van omgaan met de relatie van de mensheid tot de natuur, 

de ecologie of de pijn van het verlies van een geliefde, stelt ons in staat 

de grondslagen van de Japanse samenleving beter te begrijpen”. Een 
kleine vermelding trouwens voor de etalage die verwijst naar 
cosplay, een hobby die erin bestaat de rol van een mangaperso-
nage te spelen door zijn of haar kostuum, haar en make-up na 
te bootsen. 

• De Samoerai 
“Deze mythische krijgers, die vergeleken kunnen worden met onze 

middeleeuwse ridders, werden van jongs af aan onderworpen aan een 

zeer strenge discipline en ontwikkelden zich volgens zeer precieze 

leefregels. Alles is hier zeer goed gedetailleerd en het harnas is absoluut 

opmerkelijk”.

• Het schaalmodel van een stad van de toekomst 
“Een enigszins huiveringwekkende glimp. Wij zijn ver verwijderd van 

Shanghai en zijn massale robotisering, maar wij kunnen, als dit model 

juist is, een depersonalisering van de mens verwachten, een massaal 

gebruik van domotica, die de bewoners naar mijn smaak veel te  

afhankelijk van elektriciteit zal maken. Het is beangstigend realistisch, 

dat wel.”

DRIE FAVORIETEN
DE ZOEKTOCHT NAAR  
DE 7 KRISTALLEN BOLLEN 
Omdat er soms meer nodig is dan de belofte van een 
mooie tentoonstelling om jong en oud te motiveren, 
stelt I love Japan een in de scenografie geïntegreerde 
speurtocht voor. 
Stel u voor dat Orochi, de achtkoppige drakengod, een 
fabelachtige schat heeft gestolen die hij in een kist 
heeft opgesloten met een magische sleutel, een sleutel 
waartoe hij de toegang zou hebben beschermd door 
talrijke raadsels die in vervloekte tempels begraven 
liggen. Ja, niet meer dan dat! Maar dat is nog niet alles 
... hij heeft ook de yōkai vrijgelaten die terreur beginnen 
te zaaien door allerlei rampen in de wereld te 
veroorzaken! Orkanen, oorlogen, excessieve toenames, 
oude mensen doen struikelen... deze boze geesten 
hebben hun dagje wel, ze moeten tegen elke prijs 
gestopt worden! 
Een legende vertelt dat alleen de 7 kristallen bollen de 
raadsels kunnen oplossen die in de tempels verborgen 
zijn. Tot voor kort waren deze onvindbaar, maar 
tegenwoordig bevat een heilig perkament, waarvan een 
kopie aan de receptie kan worden verkregen op 
vertoon van het toegangsbewijs, waardevolle 
informatie. En er is nog meer te verkrijgen tijdens de 
tentoonstelling.
De prijs is een unieke elektrische fiets ter waarde van € 
8000, ontworpen door de kunstenaar Frédéric Plateus, 
een vooraanstaand figuur in de Belgische graffitiscène !

“Een maatschappij van contrasten die zowel jong als 

traditioneel is, aangepast aan een enorme bevolkingsdichtheid 

en in staat om eilanden als Hokkaido te behouden, dat over 

bijna driekwart van zijn grondgebied met bossen is bedekt.”

Jean-Pierre Lensen, nieuwsgierig van aard en liefhebber van 
allerlei soorten tentoonstellingen, heeft met I Love Japan de 
huidige tendens om sferen te creëren herontdekt. “Je zult hier 

geen verwijzingen vinden naar de Tweede Wereldoorlog, de ramp in 

Fukushima, aardbevingen of de plaats van de vrouw in de Japanse 

samenleving. Het is aan de nieuwsgierigen onder u om zich verder te 

wagen, door boeken en films te verkennen”, betreurt hij een beetje. 
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Het Domaine  

de Ronchinne

AUTHENTICITEIT IN HET 
HART VAN DE CONDROZ

Een fraai huis op het platteland : zo omschrijft 
Laurent Marée, de directeur, het Domaine de 
Ronchinne. Het voormalige eigendom van prinses 
Clémentine, gelegen in het hart van de Condroz, te 
Assesse, nodigt je uit om te herbronnen. Het is veel 
meer dan een hotel, en de originele kamers doen 
het verleden heropleven met een moderne toets.

 I Muriel Lombaerts

A S S E S S E

Namen
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Verschillende liefdesgeschiedenissen volgden elkaar 
op in het domaine de Ronchinne. Laurent Marée, 
die zichzelf voorstelt als de ‘behoeder van de authen-
ticiteit’ van de locatie, vertelt ons er meer over. “Het 

eerste liefdesverhaal begon in 1884, toen een Naamse notaris een eigen-

dom van 2500 hectare aankocht en zijn vrouw een ‘huisje’ op het plat-

teland schonk. Een paar jaar later nam een Mexicaan zijn intrek in 

de “butte aux ronces”, Ronchinne in het oud-Frans. Hij was gevallen 

voor een Gentse edeldame, maar omdat zijn geliefde meer van zon en 

palmbomen hield dan van sparren, verkochten ze het domein aan een 

zekere Victor Napoléon Bonaparte, die in ballingschap in Brussel 

woonde. De keizerlijke prins was verliefd op prinses Clémentine van 

België, dochter van Leopold II, maar die was sterk gekant tegen een 

huwelijk.”

Een bed onder de blote hemel
Het hotel telt vandaag 80 kamers, verdeeld over de stallen, de 
woning van de tuinman en een reeks originele accommodaties, 
verspreid over het domein : chime, bivak, faisanderie, boomhut, 
loft cube, hut, belle étoile ...
“In al onze projecten willen we de natuur integreren, het verleden in 

ere herstellen, met een moderne toets, die onze klanten al wel eens 

verrast”, vertelt Laurent Marée. De faisanderie is daar een per-
fect voorbeeld van. In het midden van de wijngaard ligt een 
historische plek waar prinses Clémentine in het verleden fazan-
ten en pauwen hield. De structuur van het gebouw bleef behou-
den en er werd een moderne kubus aan toegevoegd, waarin een 
kamer met alle comfort werd ondergebracht. Ze kijkt uit op het 
kasteel en de vallei. “Voor het hoofdeinde van het bed ‘belle étoile’ 

gebruikten we de oude koetspoorten van de orangerie. We geven voor-

werpen een nieuw leven en zelfs een nieuwe plaats. Het is misschien 

gedurfd, maar we beleven er veel plezier aan ! Zo organiseren we 

concerten of houden we barbecues op een prachtig panoramisch 

terras.”
En als kers op de taart werden er vier jaar geleden wijnstokken 
aangeplant door Jean-François Baele, eigenaar van het Domaine 
du Ry d’Argent, in Bovesse. De gasten van het restaurant kun-
nen de wijn voor bij het diner bovendien zelf kiezen in de wijn-
kelder van het restaurant. “Daarnaast bestaat het ontbijtbuffet 

volledig uit lokale producten: eieren, boter, confituur, kaas, yoghurt, 

allemaal van bij ons of van lokale producenten.”

Het Château de la Poste
Maar daar stopt het verhaal niet. Clémentine 

hield vol en in 1910, een jaar na het overlijden 
van haar vader, trouwde ze met Victor en het paar 

nam zijn intrek in Ronchinne. “In 1957, twee jaar na het overlijden 

van Clémentine, verkochten haar twee kinderen hun volledige ver-

mogen”, vervolgt Laurent. “In die tijd was het gebruikelijk dat grote 

ondernemingen investeerden in fraaie panden. De Post kocht het 

domein, dat toen nog 42 ha groot was, om er een vakantiecentrum 

voor zijn personeel en hun gezin in onder te brengen.”
En zo zijn we in de 21ste eeuw beland. Omdat het onderhoud 
van een dergelijke infrastructuur inmiddels onbetaalbaar was 
geworden, beslisten zeven Belgische vrienden in 2006 om 
samen het oude ‘Château de la Poste’ aan te kopen en het om te 
vormen tot een hotel. Vreemd genoeg slaagde het hotel, ondanks 
een succesvol sterrenrestaurant, er niet in om een geschikte 
clientèle aan te trekken, die ook de schitterende natuur wist te 
waarderen. “De luxe zit in de natuur”, benadrukt Laurent Marée, 
die in die periode aantrad als directeur. Hij besliste om het 
ontoegankelijke imago van het domein om te vormen en er een 
plek voor zowel verjaardagsfeestjes met het gezin als voor semi-
nars of teambuildings van te maken. Het moest een unieke 
locatie worden, met een originele en moderne uitstraling, zon-
der afbreuk te doen aan de authenticiteit van de locatie. “In het 

Domaine de Ronchinne leef je niet als kasteelheer of kasteeldame, 

maar verblijf je op het platteland en volg je het ritme van de seizoenen. 

Elke leefruimte kijkt uit op het omliggende landschap en nodigt uit 

om je te deconnecteren of opnieuw contact te krijgen met de anderen, 

afhankelijk van waar je behoefte aan hebt.”

Laurent Marée is niet alleen  
de ‘hoeder van de authenticiteit’, maar  
ook een heus eenmansorkest. 

“Elke leefruimte kijkt uit op het omliggende 

landschap en nodigt uit om je te 

deconnecteren of opnieuw contact te krijgen 

met de anderen, afhankelijk van waar je 

behoefte aan hebt.”

Wat is er tussen mei en september 
specialer dan dit bed ‘belle étoile’ te 

midden van de rododendrons ?
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D O M A I N E  D E  R O N C H I N N E

Château de la Poste 25
B-5330 Assesse
 
www.domainederonchinne.be

Een houten zwemba d!
De verrassende decoratie van het restaurant lijkt wel de reis-
koffer van Clémentine. De opvallende kleuren doen de gasten 
even wegdromen en die ontspannende ervaring kan achteraf 
nog worden voortgezet in de Wellness (‘Lavoir’) met twee sau-
na’s, een hamam, rustruimtes en een theehoek, maar ook een 
verwarmd zwembad in het midden van de heide. Die zijn uit-
sluitend toegankelijk voor de gasten van het hotel en werden 
ontworpen door de Belgische architecten Olivia Gustot en 
Lionel Jadot. 
“Ons verlangen om zowel gezinnen als vrienden of collega’s naar ons 

domein te halen, hebben we ook geconcretiseerd in onze kamers, die 

volledig geprivatiseerd kunnen worden, onze vergaderzalen en de 

gratis activiteiten zoals tennis, minigolf, basketbal, volleybal, petanque, 

… Vanaf het begin van deze zomer kunnen kinderen bovendien genie-

ten van een natuurlijk, volledig houten zwembad”, vervolgt ‘de hoe-
der van de authenticiteit’, die op sommige zondagen zelf aan-
wezig is om de gasten wegwijs te maken in het park en hen wat 
meer te vertellen over de geschiedenis van het domein. 

Balken en klokken vormen het 
decor van de kamer ‘Chime’, een 
originele plek met het comfort van 
een superior room.

Het Maison du Jardinier is een soort van gîte die volledig 
geprivatiseerd kan worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
infrastructuur en dienstverlening van het hotel. Het telt zesentwintig 
kamers die drie jaar geleden werden gerenoveerd.

Loft cube

In het hart van de wijngaard ligt de faisanderie,  
een historische plek, waar prinses Clémentine 
vroeger fazanten en pauwen hield.

De wellness ‘Le Lavoir’.
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Deze zomer  

GAAN WE LOS !
Laat je deze zomer gaan op de festivals :  
van gemoedelijk, tot energiek en creatief,
op de weide, in een abdij, kerk of dorp –  
we zijn zoet tot de herfst !

 I Frédérique Siccard / Company Writers / Christian Sonon

Les Francofolies van Spa

V A N  2 0  T O T  2 3   J U L I

Er worden zo’n 200.000 festivalgangers verwacht. 
Liefhebbers van Franstalige muziek uit binnen- en bui-
tenland mogen dit vierdaagse evenement absoluut niet 
missen. Er staan bijna 100 optredens op het programma, 
aangevuld met amusement voor het hele gezin en gezel-
ligheid in het hart van de Kuurstad, die onlangs een 
plaatsje kreeg op de werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Deze zomer creëren de mooiste stemmen van de 
Franstalige muziekwereld nog meer sfeer in de parel 
van de Ardennen. 

“In 2018 kozen we ervoor om het festival terug te brengen naar 

één locatie en één ticketsysteem, in plaats van het opnieuw op 

te splitsen in twee delen. In 2019 deden we hetzelfde en in 2020 

waren we van plan om het concept verder te verfijnen”, vertelt 
persverantwoordelijke Marc Radelet. “Dit jaar gaan we 

voor een formule met vier podia op één betalende site, waarbij 

de officiële programmering centraal staat.” Dat betekent dat 
er deze zomer geen gratis concerten zijn.
“De Belgische muzieksector heeft het zwaar te verduren 

gekregen de afgelopen twee jaar. Daarom hebben we ervoor 

gekozen om de artiesten centraal te zetten in onze 

programmering, waardoor ze deze zomer ongeveer 60% van 

onze line-up vormen”, gaat Marc Radelet verder. De 
headliner van het festival is Typh Barrow. “We blijven 

trouw aan ons DNA met een mengeling van moderne en 

populaire Franstalige artiesten. Wij zijn verheugd Clara 

Luciani en Grand Corps Malade te mogen verwelkomen, maar 

ook MC Solaar, die een unieke show met koperblazers en 

strijkers zal opvoeren.” Ook Calogero is van de partij en 
draagt zijn steentje bij om het festival “zo aangenaam 

mogelijk te maken voor iedereen”. 
Als een van de zes leden van de Confédération des 
Francofolies, geeft Les Francos ook een podium aan 
buitenlandse stemmen, om zo opkomende artiesten uit 
alle continenten te ondersteunen.

www.francofolies.be
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Les Ardentes – Luik

V A N  7  T O T  1 0  J U L I

Sinds 2006 doet Les Ardentes elke zomer de stad 
waaraan het zijn naam ontleent daveren, dansen 
en zingen. Hoewel het begon als een elec-
tro-rockfestival, staat Les Ardentes nu in het 
teken van urban muziek en is het uitgegroeid tot 
een van de grootste hiphopfestivals in Europa. 
Om die reden verhuisde het festival enkele jaren 
geleden naar een terrein van twintig hectare in 
Rocourt, waar 200.000 mensen vier dagen lang 
in alle comfort kunnen feestvieren. Verspreid 
over zes podia kunnen muziekliefhebbers genie-
ten van Franstalige artiesten, zoals Stromae, 
Damso, PNL en Orelsan, maar ook van interna-
tionale toppers, waaronder Tyler The Creator, 
A$AP Rocky, Burna Boy, Anderson. Paak en 
Megan Thee Stallion.

https://lesardentes.be/festival/nl

Intercultureel sprookjesfestival  
van Chiny

V A N  8  T O T  1 0  J U L I

Eens per jaar zakken de strafste vertellers, de 
beste voordrachtkunstenaars en jonge talenten 
af naar Chiny, met zijn magische bos waar le- 
genden en sprookjes ontstaan. Er wordt zelfs 
gezegd dat sprookjes in Chiny werkelijkheid 
worden, zolang je maar goed luistert ... Ontdek 

mysterieuze plekken, boordevol gefluister en 
gesmoes, en wandel door de dorpjes aan de  
oevers van de Semois. Tijdens het drie dagen 
durende sprookjesfestival van Chiny word je 
meegenomen naar een betoverd universum, waar 
de tijd stilstaat en het gesproken woord als  
muziek in de oren klinkt.

www.conte.be
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Op 12 augustus speelt Fabrice Alleman melodieën die 
geïnspireerd zijn door Chet Baker. De Belgische jazzman wordt 
daarbij begeleid op de gitaar door Philip Catherine.

Gaume Jazz Festival – Rossignol

V A N  1 2  T O T  1 4  U G U S T U S

Voor zijn 38ste editie heeft het Gaume Jazz Festival een 
fantastische line-up klaar : vijfentwintig optredens ver-
spreid over vijf podia, met veelbelovend talent, nieuwe 
projecten, originele creaties en zelfs enkele grote namen. 
Het festival vindt plaats in het Parc de Rossignol in 
Tintigny, een gemeente in de Gaume die bekendstaat 
om haar vele culturele evenementen. Het populaire fes-
tival wil jazz tot bij het grote publiek brengen met een 
gevarieerde muzikale selectie die iedereen aanspreekt 
– jong of oud, liefhebber of nieuwsgierige

www.gaume-jazz.com

Esperanzah ! – Floreffe

V A N  2 8  T O T  3 1  J U L I

Deze zomer verandert Esperanzah! World Music 
Festival van koers met een gemoedelijker, gezelliger 
festival en minder mensen. De prachtige, 900 jaar oude 
Abdij van Floreffe vormt het decor waar Esperanzah ! 
zijn twintigjarig bestaan viert, met tal van artiesten die 
van de vorige edities een succes maakten en enkele veel-
belovende nieuwe ontdekkingen. Daarnaast zet het 
festival sterk in op maatschappelijke en ecologische 
initiatieven.

www.esperanzah.be

Ronquières Festival

V A N  5  T O T  7  A U G U S T U S

Na negen edities, meer dan 250.000 festivalgangers en 
een Festival Award-nominatie voor het beste nieuwe 
Europese festival, keert het Ronquières Festival dit jaar 
terug in hartje zomer. Op het unieke festivalterrein 
naast de bekende toren van het Hellend Vlak treden 
artiesten uit Wallonië en de rest van de wereld op voor 
een publiek dat elk jaar blijft groeien. Enkele artiesten 
die dit jaar op het programma staan zijn Orelsan, 
Louane, Snow Patrol, Julien Doré, dEUS en Eddy De 
Pretto.

www.ronquieresfestival.be



49

©
 G

ab
rie

l B
al

ag
ue

ra

©
 D

R
©

 A
m

el
in

 C
ha

nt
el

ou
p

nr. 57Cultuur

Festival  
de Stavelot

V A N  3 0  J U L I  T O T  1 4  A U G U S T U D

Het festival van Stavelot, dat volledig 
gewijd is aan kamermuziek, staat dit jaar 
in het teken van “Les Chemins de la Folie” 
en vindt plaats in de prachtig gerestau-
reerde abdij. Tijdens de 65ste editie van 
het festival wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de tweehonderdste verjaar-
dag van César Franck.

FESTIVALS DE WALLONIE
Les Festivals de Wallonie organiseert meer dan honderd klassieke muziekconcerten 
in Brussel, Namen, Saint-Hubert, Stavelot, Luik, maar ook in Henegouwen en  
Waals-Brabant. 

Festival Musical  
de Namur

V A N  1 4  J U N I  T O T  9  J U L I

Dit festival is hoofdzakelijk gewijd aan 
oude muziek en barok, maar biedt ook 
een podium aan avontuurlijkere genres 
zoals jazz, tango en wereldmuziek. Sinds 
de renovatie van de site Grand Manège 
in 2021 kan het festival nu plaatsvinden 
in een nieuwe setting : de Namur Concert 
Hall. Aangezien het festival georgani-
seerd wordt in samenwerking met het 
Centre d ’Art Vocal et de Musique 
Ancienne (CAV&MA), staan er diverse 
concerten van ensembles van CAV&MA 
op het programma, waaronder het 
Millenium Orchestra, Les Agrémens en 
het Kamerkoor van Namen.

Royal Juillet Musical  
de Saint-Hubert

V A N  2  T O T  2 4  J U L I T 

Tijdens het Royal Juillet Musical komen 
gevestigde waarden uit de muziekwereld 
en aanstormend talent samen in Saint-
Hubert, maar ook op andere plaatsen in 
de provincie Luxemburg. Het programma 
zet het patrimonium en het uitgebreide 
klassieke repertoire in de kijker door 
middel van recitals en concerten van 
kamer- en symfonische muziek.

Les Nuits de Septembre (Luik)

V A N  9  S E P T E M B E R  T O T  9  O C K T O B E R 

Les Nuits de Septembre is in de eerste 
plaats gericht op oude muziek, maar biedt 
ook ruimte aan unieke experimenten 
waarbij meesterwerken uit het verleden, 
wereldmuziek en hedendaagse creaties 
samenkomen tot een zinvolle, verras-
sende ervaring. 

Festival Musical du Hainaut

V A N  7  T O T  1 6  O K T O B E R

Dit jaar stelden La Louvière en Doornik 
een programma samen vol ontdekkingen, 
van polyfone muziek uit de Renaissance 
tot jazz, en van symfonische muziek tot 
romantiek.  

www.lesfestivalsdewallonie.be

Festival Musiq3 Waals-Brabant

V A N  2 9  S E P T E M B E R  A U  9  O K T O B E R

Dit festival werkt samen met tal van cul-
turele spelers uit Waals-Brabant en zet 
het uitzonderlijke patrimonium van de 
provincie in de kijker door optredens en 
voorstellingen te organiseren op onge-
wone locaties, zoals schuren, kunstenaars- 
ateliers en veel meer. 

Op 7 juli brengt het 
Kamerkoor van 
Namen de 
partituren van César 
Franck tot leven in 
de Saint-Loupkerk.

Op 2 en 3 augustus treedt Quatuor 
Hermès op in de abdij van Stavelot.

Op 8 oktober gaat 
FugaCités, het concert 
van l'Hostel Dieu, Tiko, 

Mehdi Krüger en 
Jérôme Oussou, door 

in La Louvière.
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Een landelijk kasteel met smetteloze, sobere gevel, 
omgeven door een charmant riviertje. Het is 
moeilijk om je voor te stellen dat er achter de 
hoge muren van dit kasteel een universum 

schuilgaat vol ontdekkingen en interactieve spellen over 
de geschiedenis van Brasserie Dubuisson. 
Bij de ingang word je verwelkomd door de houtsculptuur 
van een Troll – een legendarische figuur uit de Keltische 
mythologie – met een biertje in de hand. Hij zal je alles 
vertellen over de heerlijke bieren van Bush en Troll, die 
hier sinds 1769 gebrouwen worden. 

Het Beerstorium

VERKEN DE OUDSTE
BROUWERIJ  
VAN WALLONIË
Midden in een groot, bosrijk park in het dorp Pipaix staat het 
indrukwekkende kasteel van Ghyssegnies. Hier bevindt zich het 
Beerstorium, een interactieve ervaring die je helemaal onderdompelt  
in de geschiedenis van Brasserie Dubuisson en je meeneemt in  
het spoor van de Troll ...

 I Thierry Desiraut

In het midden van de ont-
vangstruimte staan vier 
eikenhouten vaten met 
raampjes – kijk gerust naar 
binnen en maak kennis met je gids, de Troll! Bovendien 
heeft hij een uitdaging voor jullie in de vorm van een 
escapegame. Tijdens het spel ga je op zoek naar verschil-
lende aanwijzingen, en wie goed oplet, zal uiteindelijk 
het geheim van Brasserie Dubuisson ontrafelen. Geen 
zorgen, voor wie niet zo van spelletjes houdt is er ook 
een ‘klassiek’ bezoek mogelijk.

Bij de ingang word 
je verwelkomd door 
een Trol die je 
uitdaagt voor een 
escapegame.
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B R A S S E R I E  D U B U I S S O N

Ghyssegnies 15
B-7904 Pipaix
+32 (0) 69 64 78 68
 
https://beerstorium.dubuisson.com

L E U Z E - E N - H A I N AU T

Henegouwen

Opgericht in 1769
De volgende ruimte is gelijkaardig ingericht, afgezien 
van enkele details: aan de muren hangen verschillende 
portretten en op de tafel staan drie verrekijkers. Op de 
portretten staan de leden van de familie Dubuisson 
afgebeeld. Via de schermen op de tafels kom je meer te 
weten over elk van de familieleden en hun bijdrage aan 
de geschiedenis van de brouwerij. Negen generaties 
ondernemers en brouwers hebben de kleine brouwerij, 
die oorspronkelijk alleen een 'Saison' produceerde voor 
de landarbeiders op het domein van Ghyssegnies, 
getransformeerd tot een van de meest succesvolle brou-
werijen van het land.
Wist je trouwens dat Brasserie Dubuisson de oudste 
brouwerij van Wallonië is ? Ze werd opgericht in 1769 
en heeft door de eeuwen heen enkele woelige periodes 
doorstaan. Zo werd de brouwerij in het begin van de 
19e eeuw bezet door de troepen van Napoleon en ver-
volgens door de Duitsers in 1914 en 1940. De verhalen 
in deze ruimte bevatten heel wat waardevolle aanwij-
zingen. Vergeet de verrekijkers niet – wie zoekt, die 
vindt !

Miniatuurbrouwerij
In de volgende zaal kom je oog in oog te staan met de 
Lipuline, ’s werelds kleinste brouwinstallatie die in 1997 
gebouwd werd door de leerlingen van een school in Ath. 
Het schaalmodel bevat alle elementen van een echte 
brouwerij, en als kers op de taart werkt de installatie 
ook écht ! Ze kan zelfs drie liter bier produceren. 
Maar in de herboristerie – zo heet de zaal – is nog veel 
meer te zien : potjes, gereedschap, een microscoop, pos-
ters en schermen ... Aan de hand van de intrigerende 
objecten en video’s in de ruimte kom je te weten hoe de 
brouwers te werk gaan. Ontdek de ingrediënten (mout, 
hop, gist en – uiteraard – water), volg de verschillende 
stappen van het brouwproces en kom te weten wat de 
bieren van Bush en Troll zo bijzonder maakt. Ook hier 
zullen je observatie- en denkvermogen goed van pas 
komen, want er zijn een heleboel aanwijzingen verstopt. 
Als je erin slaagt de code van de kist te kraken, vind je 
het antwoord op het raadsel van de Troll!

Welkom in onze virtuele bistro 
Na al die intellectuele inspanningen kan je in de vol-
gende zaal even ontspannen. Neem plaats in een van de 
stoelen, zet een VR-bril op en laat je onderdompelen in 
de sfeer van een typische Waalse bistro. De omgeving 
is prachtig vormgegeven in 3D, waardoor het lijkt alsof 
je in levenden lijve aan tafel zit tegenover Paul, een sym-
pathieke stamgast die je alles vertelt over de geschiede-
nis van de brouwerij en de familie – onder het genot van 
een Bush natuurlijk !

Ga verder op ontdekking via de kelder van het kasteel 
en bewonder de eikenhouten vaten waarin de bieren 
van Dubuisson rijpen. In deze prachtige ruimte vind je 
ook tal van voorwerpen die verband houden met het 
uitgebreide assortiment bieren, de productie en de 
export. Bovendien kan je er een foto laten maken ter 
herinnering aan dit bijzondere bezoek.
Tot slot leidt de uitgang je rechtstreeks naar het restau-
rant waar je even kan bekomen van de emoties en genie-
ten van een huisgemaakt biertje – met een unieke 
geschiedenis ! En de oplossing van het raadsel van  
de Troll ? Die moet je zelf zien te vinden – in de 
brouwerij!

Het bezoek passeert ook 
langs de kelder.
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THE PLACE
TO BE WAW !
—   Les Ambassadeurs 

GENAPPE

Hiphop op de fiets

Als jij niet naar de muziek gaat, komt de muziek wel 
naar jou ! In 2019 besloot een groepje vrienden die al 
tien jaar een liefde voor hiphop deelden een muziek-
installatie te installeren op een fiets. Hun doel? 
Jongeren bereiken en hun passie voor hiphop delen 
met de wereld. “De muziekinstallatie ziet eruit als een 

gettoblaster – de bekende draagbare cassetterecorders die 

in de jaren 80 populair waren bij Amerikaanse jongeren”, 
legt Alex Lambert uit.“De installaties konden loeiharde muziek 

spelen en groeiden uit tot hét symbool van de hiphopcultuur. Met dat idee in het 

achterhoofd hebben we deze fiets omgevormd tot een interactief medium. Zo willen we mensen 

met een passie voor de hiphopmuziek en -cultuur samenbrengen en sfeer 

brengen op straat. Net zoals dj Afrika Bambaataa in New York deed in 

de late jaren 70.”

Tweede fiets op komst
Op drie jaar tijd hebben de vrienden met hun gettoblasterfiets al 
deelgenomen aan verschillende culturele evenementen in Genappe, 
Frasnes-lez-Gosselies (Festival Bitume), Eigenbrakel (Massif 
Festival), en zelfs in Montreal. In 2021 richtte de vrolijke bende, die 
bestaat uit enkele dj’s en rappers, het collectief GZOO op en lanceer-
den ze een crowdfundingcampagne om geld op te halen voor een 
krachtigere gettoblasterfiets. “We willen het ontwerp en de geluidskwa-

liteit graag verbeteren. De nieuwe fiets zal ook uitgerust zijn met een micro-

foon, waarmee de jongeren zelf iets kunnen inzingen. Nadien krijgen ze hun 

opname mee op een cassettebandje of USB-stick. We zijn van plan om nog een 

aantal fietsen te maken, en die op verschillende manieren te decoreren, zodat 

we een echte muziekketting rond het publiek kunnen vormen.”
Begin juni had het collectief al meer dan 3000 euro opgehaald. Deze 

zomer is de groep aanwezig op verschillende evenementen voor en door jongeren in Genappe, 
alvorens ze samen met een groep breakdancers opnieuw afreizen naar Montreal in het kader van 
een jongerenuitwisseling.
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BEAURAING 

Les Trésors cachés, 
escapegames door  
een slotenmaker

Wie kan er beter een escapegame bedenken, waarbij je op 
een ludieke manier uit een ruimte moet zien te ontsnappen 
door raadsels op te lossen, dan een slotenmaker ? Dat is 
precies wat Eric Scaillet dacht, een slotenmaker uit 
Beauraing met een passie voor de geschiedenis van zijn 
vak. Op een dag wilde hij een nieuwe uitdaging aangaan 
en begon hij een boek te schrijven over het slotenmakers-
vak door de eeuwen heen. Hij veranderde echter van 
gedachte en besloot zijn talent aan te wenden om samen 
met zijn gezin spannende escapegames (of escaperooms) 
te bedenken.
“Ik wilde de geschiedenis vertellen van de steeds geavanceerdere 

technieken die slotenmakers in de 18
e

 en 19
e

 eeuw ontwikkelden. 

En het verhaal van de Amerikaanse slotenverkoper Charles 

Hobbs, die tijdens de wereldtentoonstelling van 1851 in Londen 

sloten kraakte van grote fabrikanten (Chubb, Bramah ...), die zogezegd onfeilbaar waren. Maar ik besefte dat het 

schrijven van zo'n boek enorm veel tijd zou kosten en dat mensen steeds minder lezen.”
En dus gooide hij het over een andere boeg. Nadat hij het concept van “escapegames” leerde kennen, 
besloot hij er zelf een te maken in zijn ouderlijke woning. Het thema van het eerste spel lag voor de 
hand: de wereld van de slotenmakerij en Charles Hobbs. “Als beloning voor zijn talent kreeg Hobbs de 

Aubin Trophy, een ingenieus systeem dat bestaat uit meerdere verdiepingen en 44 opeenvolgende sloten. In de 

escapegame geeft Queen Victoria haar geheim agenten de opdracht om het bijzondere artefact op te sporen vóór 

het naar de Verenigde Staten vertrekt ! ”

De ontsnapping van Timothy Jenki
Ook het tweede spel is gebaseerd op een waargebeurd verhaal: de ontsnapping 
van anti-apartheidsactivist Timothy Jenkin uit de gevangenis van Pretoria in 
1979, die één voor één alle sleutels van de deuren van het gebouw had nage-
maakt ! “Ik heb hem in Nederland ontmoet en heb zelfs een replica van zijn eerste 

sleutel voor hem gemaakt”, lacht onze slotenmaker. De derde escapegame is dan 
weer geïnspireerd op de drieëndertig verschijningen van de Maagd Maria in 
Beauraing. Allemaal waargebeurde verhalen, in een nieuw jasje.
Bijzonder weetje : tijdens de spellen, die Eric Scaillet samen met zijn vrouw 
en twee kinderen bedenkt, dragen de deelnemers kleding in het thema van 
het verhaal (geheimagenten, gevangenen, nonnen ...). Zo wordt je speur-
tocht nog een tikkeltje authentieker ! 

www.tresorscaches.be

Toerisme
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Tchantchès en Nanesse, Karel de Grote en Roelant, Notger, Grétry, 
Simenon, Brel ... Achter al die historische figuren – die in het Musée 
Tchantchès overgoten worden met een Luikse saus – gaat één man 
schuil : Arnaud Bruyère. Hij is geschiedenisleraar en de poppenspeler 
van het Théâtre Royal Ancien Impérial van de République Libre 
d'Outre-Meuse, een vereniging die in 1927 werd opgericht naar het 
model van de Commune Libre de Montmartre. Geen klein bier, want 
de collectie van het theater telde in 1960 al 129 stangpoppen, waar-
aan nadien regelmatig nieuwe personages werden toegevoegd.

“Als poppenmeester bedenk ik de verhalen en dialogen, én voer ik het poppenspel op 

– maar ik kan slechts twee marionetten tegelijk bewegen”, vertelt de Luikenaar. “Ik word gelukkig 

bijgestaan door andere spelers en een team dat zich bezighoudt met de muziek en het geluid.” 

Beethoven in Luik voor 15 augustus
Het theater doet het trouwens goed, want van oktober tot april trekken de voorstellingen 
die Arnaud en zijn team bedenken gemiddeld honderd nieuwsgierigen. Hoewel de meeste 
voorstellingen gebaseerd zijn op ridderverhalen en het Roelantslied – zoals alom bekend 
was ridder Roelant een goede vriend van Tchantchès – zijn andere verhalen geïnspireerd 
op Luikse personages of specifieke gelegenheden en verjaardagen, zoals het geval is bij 
“Ludwig van Tchantchès : Beethoven à Liège”. Het stuk werd geschreven voor de 250e sterfdag 
van de componist en zal opgevoerd worden op 11 augustus, tijdens de feesten van 
Outremeuse. Zoals altijd staan de festiviteiten in het teken van Tchantchès, de plaatselijke 
volksfiguur, die op 25 augustus 760 geboren werd tussen de kasseien van Outremeuse. 
“Ik verander mijn stem naargelang de personages, maar ik speel ook met intonatie en accenten", 
vertelt de poppenspeler. Zijn favoriete personage ? Dat is ongetwijfeld Nanesse : “Zij beli-

chaamt alle stereotypen van een huisvrouw, maar ze heeft altijd het laatste woord ! ”
Weetje : in oktober 2013, bij de blijde intrede van Filip en Mathilde in Luik, ontmoetten 
de beroemde marionet en het vorstenpaar elkaar op de Place 
Saint-Lambert. Tchantchès, die daarvoor zijn geliefde wijk 
Outremeuse moest verlaten, was niet bepaald onder de 
indruk van de koning (wat wil je, hij kreeg het vroeger 
regelmatig aan de stok met Karel de Grote!) en zei zonder 
enige schaamte : “Sire, volgende keer komt u naar mij ! ”  

www.tchantches.be

Toerisme

In 2013 verwelkomde 
Tchantchès ons vorstenpaar  
op de Place Saint-Lambert.

Arnaud Bruyère en 
Tchantchès.

—   Luik - Outremeuse

Arnaud Bruyère,
poppenspeler bij Musée Tchantchès
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April 2020 
Noir Artist, de Luikse muurschilder, spreekt 
de hoop uit dat de lockdown die het gevolg is 
van de wereldwijde coronapandemie “bij ieder 

van ons het verlangen zal aanwakkeren om een 

solidere en vooral duurzamere wereld op te bou-

wen”. Hij grijpt terug naar Kintsugi - de Japanse 
kunst uit de 16 e eeuw waarbij porseleinen of 
keramische voorwerpen worden gerepareerd 
door de barsten te accentueren met goudpoeder 
- en lanceert Résilience Globale, “een actie ter 

ondersteuning van al degenen die dagelijks vechten 

om het leven gaande te houden terwijl ze hun eigen 

leven in de waagschaal stellen”. Zijn tekening, 
gemaakt met potlood en vervolgens met blad-
goud, die een gefragmenteerde planeet voor-
stelt, beweegt en verleidt.

noir-artiste.com

Duurzaamheid

Twee kunstenaars voor een  
boodschap van veerkracht

—   Résilience 

Mei 2022
Sébastien Colen, oprichter van de Waalse horlogerie 
Col&MacArthur, stelt met genoegen, in de Liehrmann 
Galery (Luik), het uurwerk Résilience voor, dat hij in samen-
werking met de kunstenaar creëerde. “De periode van onze-

kerheid die we doormaken heeft al onze overtuigingen aan dig-

gelen geslagen. Het is van essentieel belang dat mensen 

veerkracht tonen om aan deze moeilijke tijden het hoofd 

te bieden en een blijvende erfenis achter te laten voor 

toekomstige generaties. Daarom stort ik voor elk verkocht 

Résilience-exemplaar 20 euro aan Time for the Planet, een 

organisatie die de strijd aanbindt tegen de opwarming 

van de aarde. Indien we onze collectie uitverkopen, zal de 

gift 40.000 euro bedragen ...”

www.resilience-2022.com
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Heb je altijd al gedroomd van een diner bij kaarslicht 
in een kasteel, met porseleinen servies? Dat komt 
goed uit want tot 15 september wordt in het kasteel 
van Louvignies (Zinnik) de privécollectie van 
Demeuldre-Coché tentoongesteld.
Je kan er in totaal 800 stukken uit de porseleinfa-
brieken Elsene I en Elsene II bewonderen en de 
tweehonderdjarige geschiedenis ontdekken van het 
negentiende-eeuwse kasteel in neorenaissancestijl, 
dat 192 jaar in handen bleef van dezelfde familie.
Het begon allemaal in 1818, wanneer porselein-
schilder Frédéric Théodore Faber met de hulp van 
Koning Willem I der Nederlanden een porselein- 
fabriek opricht in Elsene, op de huidige locatie 
van het Schrijvershuis. In 1824 besluit hij de 
krachten te bundelen met Charles-Christophe 
Windisch, een porseleinmaker uit Lotharingen. 
In 1830, ten tijde van de Belgische onafhanke-
lijkheid, scheiden de wegen van de zakenpart-
ners zich door hun uiteenlopende politieke 

opvattingen. Met de hulp van zijn vriend Jean-
Jacques Coché-Mommens opent Windisch zijn eigen porseleinatelier “Elsene II” in 

de herberg Au Mayeur Cabaret (aan de huidige Waversesteenweg). 
Hoewel de eerste manufactuur definitief haar deuren sluit in 1869, breidt de fabriek van Elsene II uit 
om plaats te maken voor nieuwe ovens en verschillende ateliers, onder andere voor het schilderen 
van porselein en de productie van mallen. In het begin van de twintigste eeuw neemt de familie 
Demeuldre het bedrijf over. Aangezien porselein over een uitstekend isolatievermogen beschikt, 
begint het bedrijf ook isolatoren te produceren voor de elektriciteitspalen van de Spaanse elektrici-
teitsmaatschappij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de productieafdeling enorm te lijden en in 
1953 wordt de productie stopgezet. De manufactuur blijft zich tot de jaren 70 toeleggen op de decoratie 
van wit porselein, dat voornamelijk geïmporteerd wordt uit Limoges. In 2020 sluit de fabriek definitief 
haar deuren. Françoise Demeuldre – ondertussen de zesde generatie van de porseleinfamilie – bleef 
echter niet bij de pakken zitten: 
ze besloot zich te richten op de 
commerciële distributie van por-
selein van grote fabrikanten en 
opende een nieuwe concept store 
in Limal (Waver) : Les Tables de 
Françoise D.

—   Kostbaar 

HET KASTEEL VAN LOUVIGNIES
200 jaar porselein 

 I Catherine Moreau
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Wandelingen in de natuur, culturele bezoeken, 
bezienswaardigheden, unieke overnachtingen ... 
Deze zomer heeft VisitWallonia heel wat 
uitstapjes voor je in petto! We zetten er alvast 
enkele in de kijker om je nieuwsgierigheid  
te prikkelen.

 I Catherine Moreau et Christian Sonon

Trek eropuit !
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HET MUSEF   
EEN MUSEUM 
OP HET 
KRUISPUNT 
VAN DRIE 
CULTUREN

Twee jaar geleden verhuisde het Musée de 
Folklore Vie Frontalière in Moeskroen naar 
een gebouw dat beter aansluit bij de 
moderne opvatting van een museum.  
Het 2000 vierkante meter grote Musef biedt 
onderdak aan exposities, workshops, 
cursussen en diverse bijeenkomsten.

Op de gevel van het nieuwe gebouw wordt het ritme van 
de nieuwe, industriële bakstenen onderbroken door 
oudere exemplaren. Deze bakstenen haalde de kunstenaar 
Simon Boudvin uit acht gesloopte gebouwen die karak-

teristiek zijn voor het erfgoed van Moeskroen: een arbeidershuisje, 
een burgerwoning, een winkel, een boerderij, een ververij, een spin-
nerij, een klooster en een bioscoop. Een mooi symbool voor een 
museum dat heden en verleden met elkaar wil verbinden.
Over verleden gesproken: het Musef werd in 1954 opgericht om 
voorwerpen, documenten en getuigenissen over de geschiedenis, de 
folklore en het dagelijks leven in deze streek tussen 1850 en 1950 te 
verzamelen, tentoon te stellen en te bestuderen. “Dit kleine gebied in 

West-Henegouwen op een steenworp afstand van Vlaanderen en Frankrijk 

heeft de vermenging van drie culturen meegemaakt”, zegt Véronique Van 
de Voorde, de conservator van het museum. “Vooral in de tweede helft 

van de 19
e

 eeuw, na de vestiging van veel Vlamingen die in de textiel- 

industrie van Noord-Frankrijk kwamen werken. In een paar jaar tijd 

M O U S C R O N

Henegouwen
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M U S E F

Rue des Brasseurs 3/5
B-7700 Mouscron
 
www.musee-mouscron.be

veranderde Moeskroen zo van een dorp in een stad met 

330.000 inwoners. Met alledaagse voorwerpen, affiches, foto’s, 

kunstnijverheid, gereedschappen en dergelijke vertellen we 

hoe de tradities en manieren van leven zich konden vermen-

gen en tonen we de invloed van een streek op het dagelijks 

leven, de vrijetijdsbesteding, het werk en de smokkelpraktijk.”

Vijf keer zoveel ruimte
Dit door de Franse Gemeenschap erkende en gesubsi-
dieerde museum was sinds 1978 gevestigd in de voor-
malige woning van het hoofd van de gemeenteschool, 
maar door de groei van de collecties, de oprichting van 
een documentatiecentrum en de organisatie van expo-
sities en educatieve activiteiten barstte het uit zijn voe-
gen. Vandaar het plan van de stad om in 2010, met steun 
van de Federatie Wallonië-Brussel, een aanbesteding 
voor architecten uit te schrijven om een nieuwe infra-
structuur aan te leggen en het omringende landschap 
in te richten. 
Twee jaar geleden opende het nieuwe gemeentemuseum 
zijn deuren. Dit zeer eigentijdse project leverde zijn 
ontwerpers niet minder dan vier prijzen op. Een daar-
van was de European Union Prize for Contemporary 
Architecture – Mies van der Rohe Award 2017, genoemd 
naar de beroemde, tot Amerikaan genaturaliseerde 
Duitse architect.
“Zo zijn we van een ruimte van 400 vierkante meter naar 

meer dan 2000 vierkante meter gegaan”, zegt de conserva-
tor. “Het nieuwe gebouw van 1470 vierkante meter biedt plaats 

aan de vaste collecties, maar omvat ook een zaal voor wisse-

lende tentoonstellingen, magazijnen, een documentatiecen-

trum enzovoort. In het oude gebouw, dat gerenoveerd is, wor-

den educatieve activiteiten, zoals erfgoedworkshops en 

naschoolse cursussen, georganiseerd. En het gerestaureerde 

paviljoen uit 1923 is een plek voor vergaderingen en burger-

bijeenkomsten geworden.”
In de tuin, waar openluchtactiviteiten kunnen plaats-
vinden (toneel, verhalen, concerten), groeien nieuwe 
rassen van gewassen die in het museum aan bod komen: 
wilg voor de klompenmaker, vlas voor de wever en bie-
ten die herinneren aan het Fête des Allumoirs, wanneer 
de kinderen door de straten lopen met lampionnen die 
van wortels zijn gemaakt.

Nadenken over de huidige tijd
De renovatie bood ruimte voor een nieuw decoront-
werp. “Vroeger had het museum een nostalgische uitstraling”, 
verklaart Véronique Van de Voorde. “Je kon er collecties 

zien die per thema waren geëxposeerd en gereconstrueerde 

verzamelingen, zoals een keuken, een klaslokaal of een café 

van vroeger. Tegenwoordig is het meer een plek waar je, op 

basis van de sporen van het verleden, zeer eigentijdse thema’s 

kunt onderzoeken. Als we het hebben over de migratie die een 

eeuw geleden plaatsvond, roepen we onvermijdelijk de migra-

tie van nu op. En in sommige zalen worden vragen gesteld 

over gelijke kansen of duurzame ontwikkeling.”

EEN VLEUGJE CUBA  
IN MOESKROEN
“Alles is hier verbonden met de Cubaanse 
cultuur”, zegt Brahmia Nordhine, die op een 
steenworp afstand van de grens de Cuba 
Zen Actitud runt.
Het begon allemaal twintig jaar geleden in de 
Casa del Mojito, waar ook salsalessen 
werden gegeven. De plek werd verbouwd tot 
een appartement van twee verdiepingen dat 
deze liefhebber van de Cubaanse cultuur 
decoreerde met sporen van zijn vele reizen: 
schilderijen van lokale kunstenaars, 
muziekinstrumenten (conga’s, timbalen) 
enzovoort. Het appartement is bedoeld als 
een ruimte voor welzijn, ontspanning en 
meditatie. Er is een zitkamer met meubels 
van padoek, een rode houtsoort uit het 
Afrikaanse regenwoud, een slaapkamer, een 
buitenterras met uitzicht op de tuin, een 
badkamer met jacuzzi en een hammam met 
een traditionele stuclaag van tadelakt.
Een 3D-projectie laat de bezoeker genieten 
van video’s, reportages en concerten van 
traditionele Latijns-Amerikaanse muziek.  
Je kunt er koken, maar ook elke dag een 
typische maaltijd eten. En mojito’s drinken !

C U B A  Z E N  A C T I T U D

Chaussée de Lille 303
B-7700 Mouscron
+32 (0) 488 01 03 04
 
www.cubazenactitud.com
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LEVENSECHTE 
VIDEOGAMES 

Het is groen, gemeen, past zich aan al onze 
handelingen aan en wordt daar zelfs sterker 
van. Zijn doel: iedereen infecteren en de een 
na de ander uitschakelen. Wij moeten ervoor 

zorgen dat we niet worden geïnfecteerd en het virus 
doden.
Een videogame met een seizoensthema ? Niet helemaal. 
BattleVirus is een van de spelvormen die worden aan-
geboden in BattleKart Eurométropole in Moeskroen. 
Je kunt er karten op twee overdekte circuits van elk 
2000 vierkante meter, waar projectoren en sensoren in 
het plafond de graphics en contouren van de baan op de 
grond tekenen. De spelers bevinden zich dus echt aan 
boord van een elektrische kart, terwijl ze reageren op 
de virtuele elementen van het decor, de bonussen en de 
andere deelnemers. Het is alsof ze een videogame spelen, 
maar dan een waarvan ze zelf deel uitmaken. In 
BattleVirus gaan ze op zoek naar raketten om het virus 
te vernietigen of mikken ze op een medicijnkastje om 

B A T T L E K A R T

Rue du Valemprez 20A
B-7711 Mouscron
 
https://mouscron.battlekart.com

een injectiespuit te pakken en een besmette teamgenoot 
te bevrijden die vaststaat op de baan. Kortom, het vereist 
doorzettingsvermogen, de wil om te winnen en veel 
samenwerking.
Het centrum biedt nog vier andere spelvormen. Nu eens 
moet je een zo groot mogelijke afstand afleggen om 
snelheid te winnen of je tegenstanders af te remmen, 
dan weer moet je op een volledig in vakjes verdeelde 
baan rijden die je met je eigen kleur moet bedekken, of 
moet je voetballen in een kart of gekleurde vruchten 
verzamelen die willekeurig op de baan verschijnen en 
de staart achter je kart verlengen.

BattleVirus

Battle Race

Battle Snake
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Tussen 1848 en 1854 nam de Société du chemin de fer 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse de verschillende baan-
vakken van lijn 132 in gebruik : Charleroi, Walcourt, 
Cerfontaine, Mariembourg en Vireux. Deze lijn was 

aangelegd om de steenkool en het ijzererts, die in overvloed in 
de bodem van de Neder-Samber aanwezig waren, naar het 
industriebekken van Charleroi te kunnen vervoeren, maar ook 
om ze naar Franrijk te exporteren via de Maas bij Givet. Deze 
lijn, die later door de Belgische staat werd overgenomen, werd 
tot 1963 ook als passagiersdienst geëxploiteerd, terwijl het  
goederenvervoer tussen Mariembourg en Nismes geleidelijk op 
een zijspoor werd gerangeerd en in 1977 definitief werd 
opgeheven.
Daarbij was niet gerekend op een paar enthousiastelingen, voor-
namelijk spoorwegarbeiders en NMBS-beambten, die al in 1973 
besloten de vzw Stoomtrein der Drie Valleien (CFV3V) op te 
richten om een paar oude locomotieven, die tot de sloop ver-

oordeeld waren, te redden en weer te laten rijden op het baanvak 
van lijn 132 tussen Mariembourg en Treignes. Ook nu nog zijn 
deze vrijwillige leden betrokken bij de werkzaamheden die 
nodig zijn om de lijn in bedrijf te houden, zoals het rooien van 
bomen en het demonteren en hermonteren van wissels en rails.

“IK WACHT OP HET FLUITEN     
VAN DE TREIN”

De Stoomtrein der Drie Valleien, die Mariembourg met 
Treignes verbindt, is te danken aan de inspanningen van 
enkele enthousiastelingen die besloten om een afgedankte 
spoorweg weer in gebruik te nemen. Deze zeer fraaie 
toeristische lijn doorkruist het natuurpark Viroin-Hermeton. 

V I R O I N VA L

Namen

De locomotief 
Bicabine 808 (1894).

De Picasso-diesellocomotief in Treignes.  
Dit boegbeeld uit de jaren 1950, ook bekend 

als ‘Micheline’, werd gebruikt in de film  
Mr. Nobody van Jaco Van Dormael. 
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DE DRIE VALLEIEN
De spoorlijn Mariembourg-Treignes doorkruist  
drie valleien, namelijk die van de Eau Blanche,  
de Eau Noire en de Viroin. 
De rivier de Eau Blanche, die haar naam dankt aan 
de krijtachtige modder, ontspringt in Seloignes 
(Momignies), onderin de laars van Henegouwen, 
en stroomt door Chimay, het meer van Virelles en 
Mariembourg. De Eau Noire, die helderder is, 
ontspringt op het plateau van Rocroi, in het 
departement Ardennes (Frankrijk), en stroomt door 
Couvin en Nismes. Buiten dit dorp, vlak voor 
Dourbes, voegen deze twee rivieren zich samen 
tot de Viroin, die bij Vireux-Molhain, in Frankrijk, in 
de Maas uitmondt. 

Diesel- of stoomlocomotieven
Tegenwoordig is de Stoomtrein der Drie Valleien een 14 kilo-
meter lange toeristische route door het prachtige landschap van 
het natuurpark Viroin-Hermeton. Onderweg rijden deze trei-
nen, die door diesel- of stoomlocomotieven worden getrokken, 
door drie streken: de Fagne (tussen Mariembourg en Nismes), 
de Calestienne, gekenmerkt door zijn kalkbodem en bebouwde 
areaal (tot Olloy-sur-Viroin, dan ten noorden van de lijn tot 
Treignes) en tot slot de Ardense bossen (ten zuiden van de lijn 
vanaf Olloy). Elk dorp dat de trein passeert, heeft zijn eigen 
charmes. In Mariembourg, waar de locomotieven in de enige 
nog in gebruik zijnde ronde loods van België kunnen manoeu-
vreren, valt het stervormige grondplan op, dat het afvuren van 
de kanonnen vergemakkelijkte. Het dorpje werd namelijk als 
vesting gebouwd tijdens het bewind van Maria van Hongarije, 
de zuster van Karel V (16e eeuw). Nismes, het centrum van de 
gemeente Viroinval waar de Eau Noire fraai doorheen stroomt, 
is een van de oudste dorpen van de streek. Vroeger waren hier 
tal van gieterijen gevestigd (vandaar de beroemde kloof Fondry 
des Chiens). Na door de tunnel van Les Abannets te zijn gereden, 
stopt de trein in Olloy, waar men het volledig gerestaureerde 

Het terrein van 
Mariembourg, waar 
in september het 
stoomfestival wordt 
georganiseerd, 
herbergt een 
collectie 
gerestaureerd 
spoorwegmaterieel. 

Tegenwoordig is de Stoomtrein der Drie Valleien 
een 14 kilometer lange toeristische route door  
het prachtige landschap van het natuurpark  
Viroin-Hermeton.

station met zijn schitterende glazen overkapping kan bewon-
deren, en daarna in Vierves, een van de mooiste dorpen van 
Wallonië, met glooiende straatjes en het kasteel van de graven 
van Hamal. In Treignes, het eindpunt van de reis, valt veel te 
ontdekken. Aan musea geen gebrek: de Espace Arthur Masson, 
waar de bezoeker kennismaakt met de wereld van Toine Culot 
alvorens plaats te nemen in een schoolbank van vroeger, het 
Ecomuseum van de Viroin, het Musée du Malgré-Tout (archeo-
logie) en het Museum van de Stoomtrein der Drie Valleien.
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http://site.cfv3v.eu/site

IN TREIGNES GETUIGEN 
ENKELE KOLOSSEN
VAN HET BELGISCHE 
SPOORWEGVERLEDEN

Het Museum van de Stoomtrein der Drie Valleien, dat beheerd 
wordt door de gelijknamige vereniging, ligt op het terrein van 
het station van Treignes en getuigt van het industriële en spoor-
wegverleden van België. Sinds 1994 presenteert de vzw hier 
haar collecties, soms aangevuld met door de NMBS uitgeleend 
materieel, op vier sporen van elk 100 meter (deze sporen worden 
dit jaar met 80 meter verlengd). Naast passagiersrijtuigen zijn 
er stoom-, diesel- en elektrische locomotieven te bewonderen 
die tot in de jaren 1950 dienst deden. Thematische vitrines 
vertellen het verhaal van de kepies, lantaarns, gereedschappen 
en andere voorwerpen die met de spoorwegen te maken hebben. 
De vzw heeft ook een Märklin-modelspoorbaan en een repa-
ratiewerkplaats waar vrijwilligers werken.
“De stamvader van onze collectie is de Bicabine 808-locomotief uit 

1894, die op de spoorwegen van de Nationale Maatschappij van 

Buurtspoorwegen tussen Groenendaal en Overijse reed ”, zegt 
Guillaume Allard, de commercieel manager van de vereniging. 
“Hij dankt zijn naam aan de twee stuurcabines, waarmee wordt voor-

komen dat de locomotief bij het eindstation moet omkeren. We hebben 

ook een kolos van 209 ton   – inclusief kolentender, red. – de Type 

1-stoomlocomotief 1.002, die ook bekend is onder de naam Pacific. De 

bouw ervan werd opgedragen aan het Consortium des Constructeurs 

belges de Locomotives, waarvan de Ateliers Métallurgiques in Tubeke, 

John Cockerill in Seraing, de Ateliers de construction de la Meuse in 

Sclessin en de Forges, Usines et Fonderies Haine-Saint-Pierre (La 

Louvière) deel uitmaakten.”
Andere pareltjes van de collectie zijn de tien GCI-rijtuigen 
(Grande Capacité et Intercirculation) die tussen 1900 en 1921 
door de Belgische Staat werden gebouwd en door de CFV3V 
zijn aangekocht. Zeven van deze prachtige houten rijtuigen 
doen nog dienst op de spoorlijn en worden net als bepaalde 
locomotieven regelmatig gebruikt voor filmopnamen. Ze ‘speel-
den’ mee in Daens (Stijn Coninx), Les vacances de Maigret (Pierre 
Joassin), Mr. Nobody (Jaco Van Dormael) en Le voyage de Fanny  
(Lola Doillon).

“ALLO LE TRAIN”
Tot 2 oktober presenteert het museum de expositie ‘Allo le train’, die 
gedeeltelijk afkomstig is van Train World in Schaarbeek. Deze expositie vertelt 
de geschiedenis van de telegraaf en de telefoon en laat zien hoe nauw deze 
uitvindingen verbonden zijn met de wereld van de Belgische spoorwegen. 

Een van de zeer mooie 
GCI-rijtuigen aangekocht  
door de CFV3V.
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TELLIN,     
HET DORP VAN  
DE 13.000 KLOKKEN  

Wist u dat de gieterij van Tellin in het begin van  
de 20e eeuw internationale faam genoot? Vier generaties 
meestergieters verdienden hier de kost met het maken van 
klokken, een maatschappelijk en religieus symbool.  
De werkplaats is nu verbouwd tot klokkenmuseum.

T E L L I N

Luxemburg
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Hoewel de bronstijd een zegen was voor klokken, kwa-
men ze pas echt tot bloei in de oudheid, toen ze men-
sen overal deden samenscholen, van het Chinese rijk 
tot het oude Rome.

Omdat de wegen ongeschikt waren voor het vervoer van zware 
ladingen, werden klokken aanvankelijk ter plaatse gegoten door 
rondtrekkende vakmensen. Dat gebeurde in de buurt van ker-
ken en kloosters. Pas in het begin van de 19e eeuw begonnen 
de gieters zich te vestigen dankzij de ontwikkeling van de han-
del en wegen en de afschaffing van rechten en belastingen.

L A  F O N D E R I E  D E  T E L L I N

+32 (0) 467 12 27 12
 
www.lafonderiedetellin.be

Deze klok, die te zien is in de 
oude gieterij van Tellin, werd in 

1912 gegoten door Constant 
Sergeys. Zijn gieterij, die eerst 

in Chênée en daarna in Leuven 
was gevestigd, sloot in 1980 als 

laatste haar deuren.

Een klok van 7 ton in Maredsous
“Het aantal klokken dat in Tellin is gegoten, wordt geschat op 13.000”, 
zegt Joëlle Barvaux, secretaresse van de vzw Tellin-Fonderie. 
“Vele hebben hun glanstijd gehad in de klokkentorens van Wallonië, 

zoals Elisabeth, de zeven ton wegende klok van de abdij van Maredsous, 

maar de werkplaats heeft ook de oude gong van de IJzertoren in 

Diksmuide gegoten. De reputatie van het dorp was zo groot dat er zelfs 

bestellingen uit Amerika kwamen, met name uit Bahia (Brazilië), San 

Cristobal (Bogota) en Winnipeg (Canada).” 
De jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen de werkplaatsen van 
Tellin, Doornik en Leuven druk in de weer waren met het 
vervangen van de klokken die de Duitsers hadden gestolen, 
waren de gouden tijd voor de Belgische gieterijen. Maar daarna 
werden de opdrachten geleidelijk schaarser totdat in 1970 bij 
het overlijden van gieter Georges Slégers niemand te vinden 
was om Val des Cloches over te nemen.

Tijdens de openmonumentendagen wordt 
weer gegoten
“Tellin-Fonderie werd in 2013 opgericht om dit erfgoed onder de aan-

dacht te brengen”, vervolgt Joëlle Barvaux. “Datzelfde jaar kocht 

een klokkengieter, Olivier Baudri, de oude werkplaats om er een 

museum van te maken. Bezoekers kunnen zo de gietkuilen, mallen en 

gereedschappen ontdekken die de gieters gebruikten, terwijl een andere 

zaal gewijd is aan de bijenwas die in mallen werd gegoten om de 

inscripties en versieringen op de klokken te maken. Een film die in 

de jaren 1950 in de gieterij werd opgenomen, laat bovendien de ver-

schillende stadia van de fabricage van een klok zien.” 

In Tellin, een dorp tussen de Lesse en de Lhomme, gaat de 
klokkenmakerstraditie terug tot 1832, toen Charles Causard 
zijn eigen gieterij oprichtte en een klok van 807 pond goot aan 
de voet van de pas herbouwde kerktoren. Tot 1970 volgden vier 
generaties meestergieters elkaar op aan het hoofd van het bedrijf 
Val des Cloches. De gieterij beleefde een opmerkelijke econo-
mische bloei, die bevorderd werd door de noodzaak om het 
tijdens de Franse Revolutie verwoeste religieuze erfgoed weer 
op te bouwen.

Maar de klokkenhandel is niet dood in Tellin, want bij een 
werkplaats in Straatsburg zijn zestien kleine klokken besteld, 
die in oktober 2021 op het terrein van de voormalige gieterij 
zijn gegoten. “Onder deze opdrachtgevers bevinden zich mensen die 

een kasteelboerderij of ander pand bezitten en die beschadigde of 

ontbrekende oude klokken willen vervangen. Tijdens de openmonu-

mentendagen op 10 en 11 september gieten we trouwens een nieuwe 

klok in Tellin.”
Wie een huwelijk, verjaardag of housewarming wilt organise-
ren of zijn huis een persoonlijk tintje wil geven, kan dus gerust 
een bestelling plaatsen !
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L E S  G R O T T E S  D E  H A N

+32 (0) 84 37 72 13
 
https://grotte-de-han.be

ONGEWONE ACCOMMODATIE IN TENTEN  
Het Domein van de Grotten van Han biedt twee ongewone vormen van 
accommodatie (‘glamping’) op het terrein van het dierenpark. Ten eerste het 
Cocoon Village aan de oevers van de Lesse, met een dertigtal comfortabele 
tenten die bezoekers door de week of in het weekend voor twee of drie nachten 
kunnen boeken, terwijl ze onbeperkt toegang hebben tot het domein. 
Voor wie meer sensatie wil, zijn er op het domein acht Tree Tents, die op platforms 
tussen de bomen in het hart van het park zijn neergezet. Dit is de ideale plek om 
ongezien de dieren van de vlakte te observeren: herten, damherten, oerossen, 
przewalskipaarden, moeflons enz. Vanaf deze hoge positie kunnen de 
bevoorrechte gasten de natuur bij het eerste daglicht zien ontwaken en de 
zonsondergang aanschouwen.

Een uitstapje naar het Domein van de Grotten van Han, in het 
hart van het Unesco Global Geopark Famenne-Ardenne ? Wat 
een goed idee! Bijna 650 dieren van het Europese continent 
leven in dit 250 hectare grote park, waar als enige in België de 
Grote Vijf van Europa te zien zijn: bizon, wolf, bruine beer, lynx 
en veelvraat. 
Bezoekers kunnen deze dieren ontdekken terwijl ze comfortabel 
in een safaribus zitten of te voet een pad van zes kilometer door 
de Gouffre de Belvaux volgen. De rivier de Lesse dringt hier 
door de kalksteen van het Massif de Boine en dit natuurver-
schijnsel vormt de oorsprong van de grotten van Han. In juli 
en augustus worden bovendien regelmatig rondleidingen bij 
zonsopgang en zonsondergang georganiseerd om het park op 
een andere manier te ontdekken en de dieren in verbondenheid 
met de natuur te observeren.
Terwijl de rijkdom van het dierenpark unaniem wordt erkend 
– onlangs zijn drie jonge grijze wolven en vijf vrouwelijke ren-
dieren erbij gekomen – weet niet iedereen dat het sinds de 
oprichting in 1970 deelneemt aan programma’s om bedreigde 
diersoorten te herintroduceren. “We staan in contact met verschil-

lende instellingen waarmee we dieren uitwisselen om een genetische 

vermenging van soorten mogelijk te maken”, zegt Delphine Renard, 
de persvoorlichtster van het domein. “En we herintroduceren 

regelmatig bepaalde dieren in het wild om ze betere garanties op 

aanpassing in hun omgeving te bieden. Zo zullen een bizon en een 

przewalskipaard, die onlangs bij ons zijn geboren, binnenkort vrij 

rondlopen in het land van hun voorouders.”
Dit zijn dus allebei bedreigde diersoorten. De laatste jaren zijn 
in Azerbeidzjan twee bizons opnieuw in het wild geïntrodu-
ceerd, terwijl zes przewalskipaarden naar de uitgestrekte vlak-
ten van Mongolië zijn teruggekeerd.

VAN HAN-SUR-LESSE 
NAAR DE VLAKTEN 
VAN MONGOLIË

Ook andere dieren die dit voorjaar zijn geboren, geven kleur 
aan het leven in het park: tal van moeflons, oerossen, enkele 
everjongen en zelfs drie veelvraten: een drieling. “Hun geboorte 

is een uitzonderlijke gebeurtenis, want ons park is het enige in België 

dat onderdak biedt aan deze bedreigde diersoort, waarvoor een 

Europees fokprogramma is opgezet. Zodra deze veelvraten volwassen 

zijn, brengen we ze over naar andere parken, waar ze zich kunnen 

voortplanten.”

… en drie 
vraatzuchtige 

baby's.

Een baby 
Europese bizon …

R O C H E F O R T

Namen
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DE TRANSARDENNAISE,     
VAN LA ROCHE  
NAAR BOUILLON 

De Transardennaise is de eerste route die het Maison de la 
Randonnée GTA heeft uitgezet. Het schitterende traject 
loopt van La Roche-en-Ardenne naar Bouillon, van het ene 
feodale kasteel naar het andere, door majestueuze bossen 
en langs typische dorpjes. Volg de geelwitte markeringen.

In 1985 richtte Denis Jusseret, een rasechte Ardennees met 
een passie voor zijn streek, het Maison de la Randonnée 
– GTA Belgique (Grande Traversée des Ardennes) op. 
Hiermee wilde hij wandelaars uitnodigen om deze streek 

te ontdekken en waarderen. Zijn eerste ‘zelfgemaakte’ route was 
de Transardennaise. Deze 153 kilometer lange bewegwijzerde 
wandelroute, die La Roche-en-Ardenne met Bouillon verbindt, 
doorkruist de valleien van de Ourthe, de Lesse en de Semois en 
komt langs veel toeristische hoogtepunten van Belgisch 
Luxemburg, zoals het Woud van Saint-Hubert en het dorp Redu.
“Deze route is verdeeld in zeven etappes, in lengte variërend van  

17 tot 27 kilometer, met acht overnachtingsplaatsen  La Roche, 

Lavacherie (Sainte-Ode), Saint-Hubert, Nassogne, Mirwart, Daverdisse, 

Paliseul en Bouillon”, zegt de bedenker. “Maar iedere wandelaar 

kan zijn eigen route samenstellen en ervoor kiezen om bijvoorbeeld 

maar drie of vier etappes te lopen. Een gespecialiseerd bureau, 

Europ’Aventure, zorgt ervoor dat de accommodatie en de maaltijden 

worden geboekt, dat de bagage naar elke etappeplaats wordt vervoerd 

en dat de wandelaars naar hun oorspronkelijke startpunt worden 

teruggebracht.”

L A  R O C H E - E N -A R D E N N E

Luxemburg

Naast de tocht door het Woud van Saint-Hubert en Fourneau 
Saint-Michel biedt de Transardennaise de mogelijkheid om 
typisch Ardense dorpjes ontdekken, zoals Cens, Lavacherie, 
Nassogne, Awenne, Redu en Sensenruth. Tot Daverdisse is het 
hoogteverschil vrij groot, maar daarna wordt het terrein vlakker 
richting Bouillon, dat vanaf de top van de Belvédère d’Auclin 
te zien is. Via een steil pad bereikt de wandelaar dan de oevers 
van de Semois en de brug van Cordemois.
De GTA-gids en de kaart met uitleg over de verschillende etap-
pes van deze schitterende wandeling zijn onlangs heruitgegeven. 
Deze gids is geschreven door Denis Jusseret en Françoise 
Lempereur, journaliste en UNESCO-deskundige. Er staat veel 



70707070

©
 C

G
T 

- A
rn

au
d 

Si
qu

et
©

 IJ
us

se
re

t

©
 IJ

us
se

re
t

nr. 57 Dossier

HET FEODALE KASTEEL,
HEER VAN LA ROCHE

informatie in over het natuurlijke en culturele erfgoed op de 
route, maar ook over de geschiedenis, fauna en flora, habitat en 
architectuur, gebruiken en geloofsopvattingen in de Ardennen. 
Kortom, een onmisbaar hulpmiddel voor wie niet ondoordacht 
op pad wil gaan.

Goed om te weten: de Transardennaise is er ook in een moun-
tainbikeversie (twee routes van 102 en 170 kilometer) en een 
fietsversie van 164 kilometer.

Chemin de la Liberté
De Chemin de la Liberté, het nieuwste project van het Maison 
de la Randonnée – GTA Belgique, is een 68 kilometer lange 
route door de gemeenten Bastenaken, Vaux-sur-Sûre, Sainte-
Ode en Bertogne. Deze door het Liberation Route Europe-
netwerk erkende route leidt via bospaden en dorpswegen langs 
gedenkplaatsen die werden opgericht ter ere van de soldaten en 
burgers die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog: het 
Mémorial du Mardasson in Bastenaken, de gedenksteen in 
Houmont ter herinnering aan het heldhaftige gedrag van de 
Amerikaanse 17th Airborne Division, de Barrière Hinck bij 
Sprimont, waar een Amerikaans veldhospitaal werd aangevallen 
door de Duitsers, en het Easy Company-monument in Foy, dat 
vereeuwigd werd door de televisieserie Band of Brothers van 
Stephen Spielberg en Tom Hanks. 

www.gta.be

De Sint-Hubertusbasiliek. De Semois, vlakbij Bouillon.
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La Roche is één van de juweeltjes van de Belgische 
Ardennen. Het stadje wordt ingesloten door enerzijds 
de Ourthe, die onderlangs stroomt om het van alle kan-
ten te bewonderen, en anderzijds een muur van dichte 

bossen. In het centrum staat het kasteel, dat de vallei beheerst 
en direct in het oog springt. Sporen uit het verleden, zoals mun-
ten en de resten van een uitkijktoren, tonen aan dat het kasteel 
gebouwd is op de ruïnes van een Romeinse nederzetting.
Hoewel op deze plek al in de 9e eeuw een eerste kasteel werd 
gebouwd, dateren de huidige contouren en de fundamenten van 
het kasteel hoofdzakelijk uit de 12e eeuw, toen de vesting een 
strategische rol speelde bij de bescherming en ontwikkeling van 
dit handelscentrum op de wolroute van Engeland naar 
Lombardije. In de 14e eeuw werd het verdedigingssysteem van 
het kasteel nog versterkt met een muur en torens, zodat het 
strategisch belang ervan ook Lodewijk XIV niet ontging. Na 
zich tussen 1681 en 1688 meester te hebben gemaakt van het 
kasteel, liet de koning het verbouwen en versterken door een 
leerling van Vauban. Het kasteel werd in 1721 zwaar beschadigd 
door een brand en vervolgens door keizer Jozef II ontmanteld. 
Het werd verlaten en viel herhaaldelijk ten prooi aan inwoners 
die op zoek waren naar stenen om hun huizen te bouwen. Het 
bleef echter behouden tijdens het Ardennenoffensief, dat de hele 
stad in december 1944 verwoestte. Om schade door bombarde-
menten van kanonnen en ander geschut te voorkomen, was het 
in de 17e eeuw namelijk bedekt met aarde.

Een middeleeuws festival in september
Ondanks alle wonden die de tijd heeft geslagen, zijn de ruïnes 
van het kasteel van La Roche-en-Ardenne toch een mooi voor-
beeld van militaire architectuur door de eeuwen heen. De 
bezoeker kan dit met eigen ogen zien wanneer hij de route over 
de verschillende binnenplaatsen volgt, van de 17e-eeuwse  
klokkentoren tot de kat, het hoogste punt van het kasteel dat 
nu als belvédère dient. Onderweg ontdekt hij ook de ruïnes van 
verschillende gebouwen en torens, zoals de wachttoren en de 
gevangentoren, plus een aantal gewelfde zalen uit de 17e eeuw.
In juli en augustus worden er verschillende activiteiten geor-
ganiseerd, zoals valkerijshows en klank- en lichtspelen die de 
legende van het spook van Berthe tot leven brengen. Het hoog-
tepunt van de zomerse festiviteiten is het grote middeleeuwse 
festival dat in het eerste weekend van augustus wordt 
georganiseerd.

www.chateaudelaroche.be 

FLORÉAL, EEN 
COMPLEET HOTEL 
MIDDEN IN DE NATUUR
Sinds 1939 heeft Floréal een aantrekkelijk 
concept ontwikkeld met vakantieparken die 
zowel hotel- als campingaccommodatie 
aanbieden. De vier parken van de Belgische 
groep (Blankenberge, Mont-Saint-Aubert, 
Nieuwpoort en La Roche-en-Ardenne) 
beschikken over tal van speel- en 
sportvoorzieningen en organiseren naast 
diverse voorstellingen en activiteiten ook 
themavakanties en natuur- en cultuurexcursies.
In La Roche heeft het Floréal-park een 
oppervlakte van vier hectare langs de Ourthe. 
Desondanks bedraagt de afstand tot het 
centrum van het toeristenstadje minder dan 
800 meter. Het feodale kasteel en het wildpark 
van La Roche, het recreatieve bospark 
Chlorophylle, de grotten van Hotton en het 
bezoekerscentrum van de rivier de Riveo zijn 
enkele van de activiteiten die in de regio 
worden aangeboden. Naast wandelen en 
mountainbiken uiteraard !

In juli en augustus worden  
er verschillende activiteiten 

georganiseerd, zoals valkerijshows en 
klank- en lichtspelen die de legende 

van het spook van Berthe tot  
leven brengen. 
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ONTSNAPPEN UIT 
HET FORT VAN HOEI 
KAN OOK NU NOG

In het Fort van Hoei, waar in de Tweede 
Wereldoorlog ruim 7000 gevangenen 
werden opgesloten, is het Museum van 
het Verzet en de Concentratiekampen 
gevestigd. Tegenwoordig kunnen 
bezoekers via een escape game het 
dagelijks leven van de gevangenen van 
weleer ervaren. 

H O E I

Luik

Dit imposante fort, hoog gelegen op een plateau dat 
uitkijkt over Hoei en de bochten van de Maas, heeft 
een rijke geschiedenis. Het werd gebouwd op de plek 
van Li Tchestia, een kasteel uit de 9e eeuw dat in 1717 

werd verwoest en waarvan alleen een 16e-eeuwse put van 90 
meter diep is overgebleven. Gezien het strategisch belang van 
de plek bouwden de Hollanders hier in 1815 een citadel, die later 
in handen kwam van de Belgische staat. Het fort diende als 
politieke gevangenis en werd in 1914 opgenomen in de verde-
digingslinie van de Maas.
In de Tweede Wereldoorlog werd het fort een detentiecentrum 
voor politieke gevangenen en gijzelaars. Het werd beheerd door 
de Wehrmacht en stond onder controle van de Gestapo. Meer 
dan 7000 gevangenen van verschillende nationaliteiten werden 
er opgesloten. Vanaf september 1941 werd het ook als door-
gangskamp gebruikt vóór de deportatie naar bepaalde concen-
tratiekampen, met name Vught (’s-Hertogenbosch) in Nederland 
en Neuengamme in Duitsland.
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Tegenwoordig biedt deze herdenkingsplek onder-
dak aan het Museum van het Verzet en de 
Concentratiekampen, dat met zijn kerkers, ver-
hoorkamer, detentieruimtes en primitieve was-
hokken de levensomstandigheden in Hoei tijdens 
de bezetting en in de naziconcentratiekampen 
laat zien. 

“ We zijn ontsnapt ! ”
Werkelijk geen minuut te verliezen voor deze groep bezoekers 
die gekomen is om deel te nemen aan de escape game La grande 

évasion. De tijdmachine brengt ze terug naar 1943, toen Hoei 
bezet was door de Duitsers. Terwijl ze gevangen zitten in het 
fort, hebben ze één uur de tijd om aan de bewakers van de 
Wehrmacht te ontsnappen. En omdat in Luik een aanslag is 
gepleegd op Duitse hoogwaardigheidsbekleders die op doorreis 
waren, zullen de officieren bij wijze van represaille de gevan-
genen kiezen die op transport gaan om daar te worden gefusil-
leerd. Tenzij deze groep via de ondergrondse gangen van het 
fort weet te ontsnappen door raadsels op te lossen en de aan-
wijzingen vinden die op verschillende plekken zijn verborgen 
door een andere gevangene, die in oktober 1943 ontsnapte. Geen 
gemakkelijke opgave! Ze moeten ook langs de Duitse tolk zien 
te komen, die naar men zegt een spion in dienst van de nazi’s 
is. Onderweg beschikken de gevangenen over een aantal troe-
ven: ze kunnen bijvoorbeeld zoveel mogelijk luizen in een doos 
verzamelen en die dan loslaten in een kist met kleren van de 
Duitse soldaten. Om tijd te winnen.

Een getuigenisboek
Voor bezoekers is dit een ludieke manier om op te gaan in het 
dagelijks leven van de gevangenen op deze herdenkingsplek, 
terwijl hun creativiteit en teamgeest worden gestimuleerd. Deze 
escape game werd ontworpen op basis van het getuigenisboek 
Ami si tu tombes van Roger Pannequin, een Franse communis-
tische onderwijzer en verzetsstrijder die enkele maanden in het 
fort doorbracht voordat hij in juli 1943 ontsnapte. Het goed met 
tekeningen en foto’s geïllustreerde dossier dat de deelnemers 
meekrijgen, beschrijft de aankomst in het fort, het ochtendappel, 
de erbarmelijke hygiënische omstandigheden, het gerantsoe-
neerde voedsel, de contacten tussen de gevangenen, de opslui-
ting in de kerker en de deportatie.

In de Tweede Wereldoorlog werd 
het fort een detentiecentrum 
voor politieke gevangenen en 
gijzelaars. Het werd beheerd door 
de Wehrmacht en stond onder 
controle van de Gestapo. Meer 
dan 7000 gevangenen van 
verschillende nationaliteiten 
werden er opgesloten. 

De museumruimte.
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EEN COMFORTABELE  
VERANDERING VAN  
OMGEVING OP WIELEN
Tussen Marchin en het gehucht Filée (Ohey), niet ver van de schapen en koeien, de boomgaarden en de akkers met maïs en 
zonnebloemen, staat deze woonwagen op honderd meter van de boerderij van de eigenaren. Een terugkeer naar het verleden ?  
Een kans om net als de zigeuners te leven? Niet helemaal. Toen Charles, een timmerman, en zijn vrouw Claude in 2017 besloten  
om een woonwagen te gaan verhuren, wilden ze geen ‘gebruiksklaar’ exemplaar aanschaffen maar er zelf een renoveren.  
En als doe-het-zelvers in hart en nieren met een flinke portie motivatie lukte hun dat ook.
Ze gebruikten uitsluitend natuurlijke materialen en beknibbelden niet op het comfort. Deze ongewone, houten, lichte accommodatie 
van 36 vierkante meter biedt plaats aan twee tot vier personen en is ingericht als een klein appartement met water, gas, elektriciteit 
en een pelletkachel. Er is een slaapkamer met een tweepersoonsbed, een doucheruimte, een droogtoilet met wastafel en een 
kitchenette met kookplaat, oven en gootsteen. De woonwagen wordt verhuurd door Ardennes-Etape.

IN PLOPSAQUA,  
BIJ MAJA EN BUMBA

Bumba de clown en Maja de bij zijn twee personages uit 
de kinderwereld die je tegenkomt in het Plopsaqua-
park in Avernas-le-Bauduin (Hannuit), op een steen-
worp afstand van de taalgrens. Het waterpark heeft de 

plaats ingenomen van de verouderde zwembaden in Landen en 
Hannuit. De twee gemeenten schreven een aanbesteding uit 
voor de bouw van een nieuw complex in de vorm van een 
publiek-private samenwerking. Plopsa, dat negen themaparken 
in België en het buitenland beheert, kreeg de opdracht.
Het nieuwe aquacentrum van 4800 vierkante meter, dat groter 
is dan het park in De Panne, werd in juni 2021 geopend. Het 
omvat een wedstrijdzwembad met acht banen, dat toegankelijk 
is voor de leerlingen van de kleuter- en lagere scholen in 
Hannuit en Landen. Maar het heeft ook een golfslagbad, een 
buitenbad, een ruimte met sauna en bubbelbad, een wildwater-
baan binnen en buiten, een peuterbad, een waterspeeltuin, drie 
grote waterglijbanen, waarvan één met muziek en verlichting 
en een andere met banden, en de Sky Drop, een glijbaan met 
lanceerplatform op 19 meter hoogte.

Oog voor duurzaamheid
Robin Polley, verkoopmanager bij Plopsa voor Wallonië en 
Frankrijk, verzekert ons dat dit aquapark met name op duur-
zaamheid is gericht. Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd, een 
waterzuiveringsstation zuivert al het afvalwater van het park 
zodat het teruggewonnen en hergebruikt kan worden, de decor-
verlichting gebeurt voor 95% met ledlampen, een warmtekracht-
koppelingssysteem zorgt voor een optimale energiebesparing 
en -efficiëntie, en de verdamping van het buitenbad wordt 
beperkt door het water ’s nachts op te slaan in enorme 
watertanks.
Het park is met de gebruikelijke vervoermiddelen te bereiken, 
maar je kunt er ook met de fiets komen, want het ligt vlak bij de 
voormalige lijn 127 (Landen-Hannuit-Hoei), die tot recreatieve 
weg is omgebouwd.

Sky Drop, een glijbaan 
met lanceerplatform op 
19 meter hoogte.
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Anne-Sophie Charle, die in de wereld van de 
wijn terechtkwam door haar echtgenoot, de 
eigenaar van het domein Chant d'Éole, een 
wijngaard in de streek van Bergen, heeft de 
troeven van de wijnrank uitgebuit om een 
cosmeticamerk te creëren waarmee ze in België 
en in het buitenland de Waalse knowhow wil 
promoten.

 I Marie Honnay

Maison Éole 
DE WIJNRANK  
OP ZIJN BEST

Q U É V Y

Henegouwen

De term Wine Extracts 3 
verwijst naar het polyfenol 
met drie cycli, het actieve 
bestanddeel in de crèmes 
van het label. 
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Een bezoek aan Anne-Sophie Charle op een 
mooie lentedag is een nogal epicuristische erva-
ring. Alvorens ons mee te nemen naar het 
mooie witte huis achter de wijngaarden die de 

inspiratiebron vormden voor haar cosmeticagamma, 
parfum en kaarsen, wil de 46-jarige onderneemster ons 
graag rondleiden op het domein dat haar schoonouders 
in 2011 hebben aangelegd : 42 hectare wijngaarden die 
in verschillende fases zijn aangeplant in Quevy-Le-
Grand, 10 kilometer ten zuiden van Bergen, met daaraan 
gekoppeld een wijnmakerij die in 2015 werd ingehuldigd 
en nu wordt gerenoveerd om de capaciteit te verdrie-
voudigen. In één decennium is Chant d'Éole een refe-
rentie geworden op de markt van de sprankelende wij-
nen. En niet alleen in België ...

“Mijn uitgangspunt was het volgende : als we een Belgische 

wijn kunnen maken die zich kwalitatief kan meten met 

bepaalde champagnes, waarom zouden we dan niet de deug-

den van de wijnrank uitbuiten om een cosmeticalijn te creë-

ren?”,  legt Anne-Sophie ons uit. Midden in de lockdown 
besloot zij haar loopbaan te onderbreken en stortte zich 
met passie in het avontuur van het ondernemerschap. 
“Ik kende niets van de schoonheidsindustrie, maar dankzij 

mijn beroepservaring heb ik de nodige kennis kunnen ver-

werven om in dit project te geloven en het tot het einde toe te 

volbrengen. In België is de wijnwereld booming maar ik wilde 

de eerste zijn in de niche van cosmetica gebaseerd op de eigen-

schappen van de wijnrank. Voor de eerste ontmoeting met de 

partners die me in staat stelden dit project tot leven te brengen, 

dacht ik dat het, gezien de complexiteit van de sector en de 

zeer strenge wetgeving inzake formulering en verpakking, 

onmogelijk zou zijn om in België het nodige talent te 

vinden.”

“Mijn uitgangspunt was het volgende: als we een Belgische wijn 

kunnen maken die zich kwalitatief kan meten met bepaalde 

champagnes, waarom zouden we dan niet de deugden van de 

wijnrank uitbuiten om een cosmeticalijn te creëren”.
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Een band met de wereld van Charles Kaisin
Van het lastenboek tot de creatie van het merkimago met 
Charles Kaisin, de artistiek directeur van het label, heeft Anne-
Sophie ongeveer veertien maanden nodig gehad om een volledig 
gamma te ontwerpen, te testen en vervolgens te lanceren. “Ik 

kon rekenen op de expertise van CeREF, het biotechnologiecentrum 

van de HELHa (Haute Ecole Louvain en Hainaut), en van Celabor, een 

centrum in Herve dat gespecialiseerd is in de extractie van agro-voe-

dingsstoffen. Ik wilde duurzame en herbruikbare verpakkingen, in 

lijn met de natuurlijke benadering van ons assortiment. Al onze pro-

ducten zijn 95% natuurlijk en veganistisch.” De houten verpakkin-
gen die ontwerper Charles Kaisin bedacht, zijn omgetoverd tot 
praktische voorwerpen voor thuis. “Toen ik Charles ontmoette 

tijdens een etentje, ontdekte ik hoe nauw zijn wereld, die nauw ver-

bonden is met de kunst van het tafelen, bij de mijne kon aansluiten. 

Hij werkte dus aan de verpakkingen, de visuele identiteit van het etiket 

en, omdat hij een bijzondere affiniteit had met de wereld van de par-

fums, aan de creatie van Égalité, ons eerste gemengde sap, dat onze 

cosmetica aanvult.”

In apotheken, parfumerieën, e-shops ...
Om de enorme hoeveelheid onderzoek- en ontwikkelings-
werk die zij samen met haar partners heeft verricht, optimaal 
te benutten, wilde de mooie veertiger zich concentreren op de 
distributie in apotheken. “De meest complexe formules, zoals de 

crèmes, worden uitsluitend in een dertigtal apotheken aangeboden. 

De overige producten, zoals kaarsen, oliën en scrubs, worden gedis-

tribueerd in parfumerieën, maar ook in wijnwinkels en in een selec-

tie van decoratieboetieks. Maison Éole heeft ook een e-shop. Vanaf 

deze zomer zal het nieuwe wellnesscentrum Your Nature in de regio 

van Doornik een deel van zijn behandelingsroutines uitvoeren op 

basis van onze producten”, voegt ze eraan toe. Anne-Sophie 
Charle heeft nooit een tekort aan ideeën, of zelfs verlangens. 
In de oververzadigde cosmeticamarkt maakt het imago duide-
lijk het verschil.

Duidelijke banden met de wijngaarden
“Charles Kaisin heeft meegewerkt aan de verpakking, de creatie van 

de gemengde geur Égalité, maar ook aan bepaalde grafische elementen 

die nu te vinden zijn op het knallende etiket van Éole Spritz, een 

aperitief dat vorig jaar door Chant d'Éole werd gelanceerd. Hoewel 

het cosmeticamerk zich onafhankelijk ontwikkelt, zijn de banden 

tussen Maison Éole en de wijngaard duidelijk”, voegt deze apothe-
kersdochter, die altijd al gepassioneerd was door de wereld van 
de cosmetica, eraan toe. “Voor dit project begon ik met een blanco 

blad en vroeg me af welke actieve principes ik uit de wijnrank kon 

halen. Ons onderzoek heeft ons ertoe gebracht ons te concentreren op 

het polyfenol met drie cycli, afkomstig van het hout van de wijnrank, 

waarvan de antioxiderende kracht drie keer groter is dan die van 

andere actieve bestanddelen op de markt. Dit werkzame bestanddeel 

verklaart de beige kleur van onze crèmes. Ik had ervoor kunnen kiezen 

ze te bleken met krijt, dat op het landgoed aanwezig is, maar ik gaf 

er de voorkeur aan deze natuurlijke kleur te behouden, die onze pro-

ducten een heel eigen karakter geeft. Voor onze doucheolie verkozen 

we druivenpitolie. Op lange termijn zou ik het wijnbezinksel ook 

willen gebruiken als emulgator in sommige van onze formules.”

Dag- en nachtcrèmes, doucheolie, lichaamscrème ... : 
veertien referenties vormen het gamma van Maison Éole, 
maar andere formules zijn al in ontwikkeling. 

Wijnbladeren, amberkleurig hout, citrus, lavendel en een 
vleugje patchoeli. Égalité, het gemengde parfum van 

Maison Éole, is een liefdesverklaring aan de wijnrank.

Van het lastenboek tot de creatie van het 
merkimago met Charles Kaisin, de artistiek 
directeur van het label, heeft Anne-Sophie 
ongeveer veertien maanden nodig gehad om 
een volledig gamma te ontwerpen, te testen 
en vervolgens te lanceren. 

Nog geen jaar geleden, toen zij Maison Éole oprichtte, had 
Anne-Sophie Charle een heel precies doel voor ogen: de resi-
duen van de wijnrank gebruiken om een product te maken dat 
de wijn aanvult, met gebruikmaking van dezelfde plantaardige 
tannine. Het minste wat we kunnen zeggen is dat de uitdaging 
geslaagd is. Nu rest de ontwerpster van deze veelbelovende 
Waalse startup niets anders dan haar aanbod uit te breiden, het 
project duurzaam te maken om banen te creëren en op lange 
termijn de Belgische uitmuntendheid in het buitenland te pro-
moten, wat haar dierbaarste wens is. 
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Anne-Sophie Ernest, stichtster van het 
merk Atelier FRA, is een discrete, 
gepassioneerde en perfectionistische 
ontwerpster. Haar interviewen betekent 
indrukken, overpeinzingen en gefluisterde 
emoties verzamelen om uiteindelijk de 
contouren te schetsen van dit beroeps-  
en levensproject, dat zich afspeelt tussen 
Luik en Azië.

 I Marie Honnay

Atelier FRA 
BEZIELING VAN DE AARDE

LU I K

Luik
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“ 
In 2009, tijdens een familiereis naar Cambodja, bezoch-

ten we vrienden die voor een humanitaire organisatie in 

Phnom Penh werkten. Zij raadden mij aan om plaatselijke 

ambachtslieden te ontmoeten : keramisten en wevers. Ik werd 

meteen gecharmeerd door deze mensen. Met mijn dochters 

hebben we enkele uren met onze handen in de klei doorge-

bracht, kleine dieren makend van steengoed. Als het aan ons 

had gelegen, waren we de rest van de vakantie daar gebleven. 

Deze werkplaats, die op een wereldlijke manier, zonder elek-

triciteit werkt, werd opgericht door een Japanse vrouw die de 

plaatselijke knowhow verrijkte met bepaalde technieken die 

zo eigen zijn aan Japan. Ik was verbluft met het resultaat. Ik 

was onder de indruk van het vakmanschap van deze 

ambachtslieden, maar ook van de rust die van deze plek uit-

gaat. Als ik daar aankom, voelt het aan alsof ik thuis ben.”

Dit is misschien wel het favoriete verhaal van Anne-
Sophie Ernest. Het is niet ongewoon dat dit verhaal 
tranen in haar ogen brengt. Niet dat zij het type persoon 
is dat graag opschept of wil opgemerkt worden. Het is 
eerder dat deze band, die meer dan tien jaar geleden voor 
een pottenbakkersschijf is ontstaan, haar een emotie 
geeft die moeilijk te beheersen, maar o zo tastbaar is. 
“Ter plekke ontwierp ik waskommen. Daarna werden in de 

loop van de maanden andere stukken aan de collectie toege-

voegd”, legt ze uit. Een collectie die vandaag vooral 
bestaat uit serviesstukken (borden, kommen, schalen 
van verschillende grootte, bekers, kopjes ... ) maar  
ook kleine decoratieve voorwerpen zoals vazen,  
kandelaars ...

Anne-Sophie Ernest
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Blablabla is nutteloos
Wanneer Anne-Sophie Ernest een nieuw stuk 
ontwerpt, gebeurt er niets voor niets. 
Geobsedeerd door de beroemde gulden snede, 
kalibreert zij elk voorwerp met de grootste 
nauwgezetheid en zorg. Als voormalig antiquair, 
en later als binnenhuisarchitecte, heeft zij een 
zeer zekere smaak ontwikkeld, maar ook een zeer 
bijzondere affiniteit voor voorwerpen met een 
ziel. Het huis/showroom dat zij in Luik bewoont, 
niet ver van het station en het Parc de la Boverie, 
weerspiegelt perfect haar signatuur. “De kleuren 

waar ik van hou zijn vaak met de natuur verbonden : 

beige, betongrijs, wit, crème, kaki, bruin ... Een palet 

dat mijn afkomst verraadt. Ik ben opgegroeid op het 

platteland, dicht bij de aarde. Ik heb regelmatig 

behoefte om me opnieuw aan de natuur te binden. 

Nergens voel ik me beter dan in een hutje in het bos, 

ver weg van alles.” 
Voor de ontwerpster is communiceren, dit wil 
zeggen praten over haar werk, allesbehalve een 
vanzelfsprekendheid. “Of het nu mijn creaties zijn 

of andere voorwerpen die me raken, ik geloof dat elk 

stuk zijn eigen verhaal vertelt. Voor mij is het vaak 

niet nodig om over dingen te praten. Dat geldt ook 

voor de ambachtslieden met wie ik samenwerk. Ik heb 

de indruk dat ik geen woorden nodig heb om hun 

talenten te laten zien. Ze leggen hun ziel in elk stuk 

dat ze maken. Dit verklaart het unieke en noodzake-

lijkerwijs ontroerende karakter van de voorwerpen 

die wij aanbieden.”

Geobsedeerd door de beroemde 
gulden snede, kalibreert zij elk 
voorwerp met de grootste 
nauwgezetheid en zorg. 
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A T E L I E R  F R A

Rue de Fragnée 77
B-4000 Liège
 
https://atelierfra.com

Soms ruw, soms geglazuurd, het steengoed 
van Atelier FRA is een eerbetoon aan de 
aarde in haar meest authentieke vorm. De 
gekozen kleuren zijn die welke traditioneel 
door de Cambodjaanse ambachtslieden 
worden gebruikt. 

Een ode aan de traagheid
Ondanks haar discretie ontmoet Anne-Sophie graag mensen. 
In enkele maanden tijd heeft het servies uit het Atelier FRA zijn 
plaats gevonden op de mooiste tafels, in België en ook elders. 
Bekende restaurants (zie kader) of meer atypische zoals Pinpin's 
in Barvaux in de Condroz, een restaurant met slechts drie tafels 
waar de chef alleen de bediening doet. Het detail is niet onbe-
langrijk. Want Atelier FRA is een ode aan de traagheid, die de 
bron is van de ware schoonheid, maar ook van gezelligheid, 
delen en verbroedering. “Ik ben gepassioneerd door het contact met 

chefs. Ik kom graag tegemoet aan hun behoeften door specifieke col-

lecties te ontwikkelen die hun creaties in de verf zetten.”
Anne-Sophie Ernest is gepassioneerd door keramiek en wilde 
zich verdiepen in de geschiedenis ervan. “In het eerste deel van 

mijn leven, was ik ondergedompeld in het werken met klei. In boeken 

- vooral die over oude keramiek en de rijke traditie van het Belgische 

aardewerk - en daarna in mijn reizen vond ik een uitweg, maar ook 

een manier om mijn horizon te verruimen. Vandaag voel ik mij in 

het centrum van deze twee werelden met enerzijds die verbondenheid 

met de natuur en mijn diep respect voor het werk, een familie-erfgoed, 

en anderzijds de omzwervingen die mij op het pad van deze 

Cambodjaanse ambachtslieden brachten, waarschijnlijk de belang-

rijkste ontmoeting van mijn leven.” 

Hoewel vervaardigd met behulp van traditionele 
technieken en zonder elektriciteit, zijn de stukken 
van Atelier FRA geschikt voor dagelijks gebruik.

EEN 
STERRENSERVIESE
Anne Sophie Ernest is een discrete 
artieste maar ze had geen moeite om de 
sterrenchefs te bereiken. Haar 
handgemaakte aardewerken servies is te 
vinden in de huizen van een groot aantal 
van de meest prominente chef-koks van 
vandaag : Fréderic Salpetier, de 
sterrenkok van de Brasserie Heliport in 
het hart van het woud van Sart-Tilman, 
was de eerste om zijn vertrouwen in haar 
te stellen, net als Thomas Troupin (Toma) 
in Luik, Stéphane Diffels (l'Air de Rien) in 
Fontin, Yun Frère, de zeer rock'n'roll chef 
van Sauvage in Angleur, en zijn vrienden 
van het wijndomein Allegria in Caux, in de 
Languedoc. Onlangs verleidde Anne-
Sophie ook de chef-kok van het restaurant 
Le Pré de chez Vous in Namen, een

rijzende ster van de neo-gastronomie. 
Atelier FRA is ook aanwezig in hartje 
Antwerpen, bij Loes & Krikke, een intiem 
adres dat in een oude schuur is ingericht, 
en in Luxemburg, bij Wine Not, een 
wijnbar die ook als kruidenierswinkel en 
boetiek fungeert.
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HANDMADE BELGIAN CUSTOM SKIS
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Musée de  

la photographie

DRIE TENTOONSTELLINGEN OM TE ZIEN TOT 18 SEPTEMBER 2022

C H A R L E R O I

Henegouwen

UIT LIEFHEBBERIJ
D E  G R O T E  E N  K L E I N E  G E S C H I E D E N I S
VA N  D E  A M AT E U R F O T O G R A F I E 

De tentoonstelling Uit liefhebberij. De 
grote en kleine geschiedenis van de 
amateurfotografie werd gemaakt in 
samenwerking met La Conserverie 
(Metz) en de collectie van Michel F. David 
(Les Éditions Sur la Banquise). Ze schetst, 
zonder volledig te willen zijn, de grote 
momenten uit de geschiedenis van de 
amateurfotografie door te focussen op 
het familieportret en de anekdotes die 
daarmee samengaan. 

Anoniem, ca 1910.  
Coll. Michel F. David 
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J. L. Schwartz 
(toegeschreven aan),  
Bridge, Venice, 1889.  
Coll. Michel F. David 

Anoniem, ca 1910.  
Coll. Michel F. David 
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Vanaf de eerste Kodak-foto’s, over een rijke collectie van 
autochrome foto’s, tot panoramafoto’s, archieven van schil-
ders of leden van fotoverenigingen, kleine en universele 
familieanekdotes, onhandige beelden, nonchalante beelden 
of beelden waaruit een sentimentele gehechtheid blijkt: 
ongeveer 250 foto’s die de tijd en de vergetelheid hebben 
getrotseerd hangen aan de muren van het museum. Parallel 
daarmee is er een ruimte met een selectie van hedendaagse 
kunstenaars die een beroep doen op de amateurfotografie 
in hun creatieve proces. 

Met de deelname van Cathy Alvarez, Elise Corvaglia, Diane 
Delafontaine, Emmanuelle Fructus, Franck Girard, Erika Meda 
en Célia Muller.

Anoniem, ca 1950.  
Coll. La Conserverie,  
een plaats van archieven

Familie Pemerle, 1961.  
Coll. La Conserverie,  
een plaats van archieven
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Tussen 2011 en 2021 maakte de Belgische fotograaf 
Karin Borghouts een overzicht in beelden van de 
doodlopende steegjes van Parijs, dankzij een 
kunstenaarsresidentie die de Vlaamse Gemeenschap 
haar in 2015 toekende. 
Parijs is met meer dan 20.000 inwoners per vierkante 
kilometer de dichtstbevolkte stad van Europa en telt 
meer dan 600 doodlopende straten. Karin Borghouts 
zette zich aan een methodische inventarisering, 
arrondissement per arrondissement , van de 
doodlopende straatjes van Parijs en fotografeerde zo 
bijna 400 ‘impasses’, met voor elke foto de volgende 
eisen: technisch werk in de donkere kamer, een 
constante positie van de horizonlijn, een strakke 
compositie, de afwezigheid van mensen. 
De foto laat dus enkel het decor van deze plekken zien, 
bijna buiten de tijd, met hier en daar enkel een paar 
planten, tafels, stoelen, auto’s, moto’s of fietsen, waar 
de actie altijd plaatsvond voor of na maar nooit tijdens 
de opname. 
Door het leven weg te gommen slaagt Karin Borghouts 
erin om een tijdloos karakter te verlenen aan haar 
beelden. Uiteindelijk hebben de gefotografeerde 
plaatsen gemeen dat ze allemaal een verhaal hebben, 
hun eigen verhaal en het verhaal dat wij ervoor 
bedenken. 

KARIN BORGHOUTS  
PA R I S  I M PA S S E

Square de Rapp, Paris. 
Uit de serie  
Paris Impasse   
© Karin Borghouts 

Passage Hennel, Paris. 
Uit de serie Paris 
Impasse © Karin 
Borghouts 

Villa Letellier, Paris.  
Uit de serie Paris 
Impasse © Karin 
Borghouts 
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« Tijdens de lockdown vroeg ik me af hoe ik nieuwsgierig kon 
blijven, hoe ik kon blijven reizen, kijken en naar anderen toe 
gaan, en hoe ik kon blijven kiezen voor openheid liever dan 
in mezelf gekeerd te zijn. Vanuit mijn huiskamer heb ik een 
venster op de wereld geopend via Google Street View, die 
ongelofelijke tool waarmee we vrijwel de hele planeet 
kunnen afreizen. De epidemie stond centraal in alle 
gesprekken, een onzichtbaar maar alomtegenwoordig 
monster. En ze had een oorsprong: Wuhan, daar waar alles 
was begonnen, de haard van de COVID-19-epidemie, de 
miskende stad en de vergaarplek van alle mogelijke 
geruchten, die ongelukkig in het middelpunt van de 

actualiteit was gegooid. De beelden voor de tentoonstelling 
maakte ik door rechtstreeks van het scherm te fotograferen, 
tijdens mijn virtuele zwerftochten in de stad. Ik gebruikte 
Washi Film, een lm waarmee medische röntgenfoto’s worden 
gemaakt en die oorspronkelijk werd gebruikt om 
longziekten te diagnosticeren. Ik hou van het idee van een 
wat verdraaide toepassing, als een persoonlijke en ver- 
vormde radiografie van die plaats, een gefantaseerd en 
poëtisch beeld, een vertekend beeld, maar ook een zekere 
vorm van exorcisme ».  

Simon Vansteenwinckel

SIMON VANSTEENWINCKEL  
W U H A N  R A D I O G R A P H Y

Uit de serie 
Wuhan 
Radiography  
© Simon 
Vansteenwinckel 
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Jonas 

Tasseroul

VOLGT ZIJN 
GELUKKIG 
GESTERNTE

Smaken

Een toevallige ontmoeting met een chef die kan 
bogen op twee sterren gaf het professionele 
parcours van Jonas Tasseroul een nieuwe 
wending. Deze 29-jarige Namenaar is 
tegenwoordig chef van de Terrasses du Prince by 
Pierre Résimont, in Gembloers.

 I Muriel Lombaerts

Al op 15-jarige leeftijd ging 
Jonas Tasseroul naar de 
hotelschool in Namen. 
Zowel in het noorden als het 

zuiden van het land liep hij stage, vaak 
in de zaal. Maar om toegang tot het 
beroep te krijgen, volgde hij een oplei-
ding aan het IFAPME in Dinant, waar 
hij zijn diploma behaalde. “Tijdens een 

stage bij Bietrumé Picar in Namen ont-

moette ik de chef Charles Édouard 

Jeandrain, bij wie ik vervolgens een oplei-

ding kreeg, terwijl ik ook werkte op de Golf 

de Rougemont”, legt hij uit. “Daar kruiste 

ik voor het eerst Pierre Résimont, die daar 

toen af en toe speelde.” Zonder dat hij het 
besefte, zou die ontmoeting het profes-
sionele parcours van Jonas een nieuwe 
wending geven. Pierre Résimont, chef 
met twee sterren van L’Eau Vive, in 
Arbre (Profondeville), neemt hem in 
dienst op zijn tweede Naamse adres : le 
Comptoir de l’Eau Vive. Dit keer kiest 
Jonas voor het fornuis. “Op school leerden 

we echt overal inzetbaar te zijn. Na mijn 

ervaring in Le Comptoir koos ik definitief 

voor de keuken.”

G E M B LO U X

Namen
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Van Jambes tot Gembloers
Een jaar later ontmoeten Jean-François Beguin en 
Olivier Libois, die een brasserie in Jambes willen ope-
nen, Les Terrasses de l ’Ecluse, Jonas, die ze meteen 
bombarderen tot chef. Het succes laat niet lang op zich 
wachten. Niet veel later, in juli 2021, openen de venno-
ten een tweede adres, Les Terrasses du Prince, in 
Gembloers. De binnenhuisdecoratie is warm en modern 
en het grote terras is vanaf de eerste mooie dagen geo-
pend. Ze zijn op zoek naar een sterke identiteit en vijf 
maanden later vragen ze Pierre Résimont een kaart 
samen te stellen en Jonas naar Gembloers te laten 
komen. Het huis heet voortaan Les Terrasses du Prince 
by Pierre Résimont.

PIERRE RÉSIMONT
In 1990 ontdek ten Pierre 
Rés im o n t  en z i j n  v rou w 
Anne in Profondeville een 
mooi huis aan de rand van 
het bos. Vier jaar later stond 
Pierre aan het fornuis van 
l’Eau Vive en was hij de jongste 
chef van het land met een ster. Zijn 
passie is sedertdien alleen maar groter 
geworden. Nadat hij zijn restaurant tien 
jaar lang bleef renoveren en uitbreiden, 
opende hij in Bois-de-Villers l ’Espace 
Medissey, een plek om te ontspannen met 
t wee kamers . In 2012 volgde dan Le 
Comptoir de l’Eau Vive, in Erpent. Na dat 
adresje, dat tegelijkertijd een wijnbar en 
restaurant is, opende de chef, een hyper-
actieve ondernemer, nog een etablisse-
ment: le Cube in Rivière. Hij zette ook zijn 
stempel op de kaart van een luxerestau-
rant in Tenerife en op de kaar t van Le 
Green de l’Eau Vive, op de golf in Rouge-
mont. En we zouden het bijna vergeten : in 
2009 kreeg Pierre Résimont zijn tweede 
ster voor L’Eau Vive.

CORENTIN LONNOY
Nadat hij werd opgenomen in het team 
van Le Comptoir de L’Eau Vive, waar hij 
alle functies uitoefende, werkte Corentin 
Lonnoy op verschillende gastronomische 
adressen in de Naamse regio, waaronder 
La cuisine d’un gourmand, in 
Profondeville. Nu hij bijna vijf jaar actief is 
bij Le Comptoir, werkt hij regelmatig 
samen met Jonas Tasseroul. Hij ziet erop 
toe dat de kwaliteit van de brasserie 
gewaarborgd blijft en aansluit bij de kaart 
die werd samengesteld door de 
emblematische chef van L’Eau Vive. “Ik 
ben zelf bijna altijd aanwezig in l’Eau Vive. 

Het is ons ‘kindje’ en het is dan 
ook belangrijk dat ik er ook 

ben. Om ervoor te zorgen 
dat alles optimaal verloopt, 
stel ik mijn vertrouwen 
volledig in Corentin en 
Jonas”, vertelt Pierre 

Résimont. 

“We maken alles helemaal zelf en er komt 

nooit een magnetron aan te pas.”

“Uiteraard respecteer ik de identiteit van de kaart van Pierre 

Résimont”, benadrukt Jonas. “Om dat te kunnen garanderen, 

worden we één keer per week begeleid door Corentin Lonnoy, 

die in de keuken staat in de Comptoir de l’Eau Vive. Maar 

gelukkig heb ik ook wat vrijheid, met name voor de lunch. 

Als ik een gerecht bedenk, dan stel ik me in de plaats van de 

gasten. Ik wil dat ze genieten van wat ze eten en een aange-

naam moment aan tafel beleven.” 
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L E S  T E R R A S S E S  D U  P R I N C E

Avenue des Combattants 95
B-5030 Gembloux
+ 32 (0) 81 87 70 08
 
www.lesterrassesduprince.be

Van tartaar tot verfijnde gerechten 
Het huis kan bogen op een duidelijke, beheerste brasse-
riekeuken. Voor de lunch inspireert de chef zich op de 
producten die hij gebruikt en … de weersvoorspelling 
van het moment ! “In volle zomer zet ik geen ragout op de 

kaart, maar liever iets fris. Het gaat dan doorgaans niet om 

een erg ingewikkeld gerecht, want het moet natuurlijk snel 

gaan, maar de producten zijn altijd van uitstekende kwaliteit 

en alles wordt hier klaargemaakt. Zo heb ik onlangs een ham-

burger van rundsvlees bereid, met brood van Yves Guns, 

waarvan ik het vlees zelf heb gemalen en gekruid. Op andere 

momenten trek ik dan weer meer tijd uit om verschillende 

producten te combineren, op een ingewikkelder manier en 

ook met aandacht voor de presentatie. In een huis als Les 

Terrasses du Prince moet je heel uiteenlopende dingen kunnen 

aanbieden. Zowel een tartaar als een verfijnder gerecht.”
Voor Jonas staat de job als chef van een brasserie gelijk 
met werken op een gezellige locatie waar de gasten bij-
voorbeeld komen genieten van een heerlijk lapje kalfs-
vlees of zelfs een vol-au-vent. “Geen klassieke vol-au-vent 

natuurlijk. Er komt heel wat werk kijken bij dit gerecht met 

geel gevogelte dat ik uitbeen en op lage temperatuur kook.”
Al is het niet altijd vanzelfsprekend om alle ingrediënten 
te vinden bij leveranciers uit de streek, toch stelt de chef 
alles in het werk om lokale producten op de kaart te 
zetten. “De petits gris komen uit slakkenkwekerij van 

Warnant, het plankje met fijne vleeswaren van La Petite 

Campagne, in Bovesse, de kazen van Chez Maître Corbeau, 

in Namen, de verse pasta van Mil’pat, in Bois de Villers ... We 

maken alles helemaal zelf en er komt nooit een magnetron 

aan te pas ! ” 

JEAN-FRANÇOIS BEGUIN
Jean-François Beguin, actief in de media, bezit al meer dan tien jaar Central bar, een 
café-concert in Profondeville. Deze levensgenieter zocht een plek om een brasserie te 
openen en er zijn vrienden-restauranthouders te ontvangen. In mei 2019 vond hij daarvoor 
de perfecte locatie : Les Terrasses de l’Ecluse, in Jambes, waarop hij zijn functie bij de recla-
megroep IPM vaarwel zegde. Tijdens gesprekken met de banken kruiste hij zijn vriend Olivier 
Libois, en de twee beslisten om samen te werken. Het duo kreeg al gauw de kans om een res-
taurant in Gembloers over te nemen. Na de nodige werkzaamheden opende Les Terrasses du Prince in 
juli. De brasserie slaagde er maar niet in een eigen identiteit te vinden, en Jean-François riep dan ook de hulp 
in van Pierre Résimont. “We waren al 25 jaar lang vrienden. We zijn allebei afkomstig uit Mettet en onze kinde-
ren gaan naar dezelfde school in Arbre.” Vandaag staat Jean-François in voor het administratieve luik van de 
twee brasserieën, samen met Olivier. 
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Gerookte zalm, een heuse gastronomische klassieker, 
is natuurlijk populair tijdens de eindejaarsfeesten en 
bij speciale gelegenheden maar misstaat ook niet 
tijdens een aperitief met vrienden, in een zomerse 

maaltijdsalade of waarom niet: in een pastagerecht. In de exploi-
tatiesite van Fleurus en de productieafdeling DFM Saveurs in 
Sombreffe maakte de onderneming Vendsyssel (groep Salm 
Invest) er het middelpunt van haar productie van, naast de 
gravlax, een typisch Scandinavisch gerecht op basis van rauwe 
zalm. In zijn gebouwen, die op dit moment gerenoveerd worden 
zodat er vanaf september groepen in kunnen worden ontvan-
gen, verwerkt de kmo gemiddeld een ton vis per week, goed 
voor zo’n vijftig ton per jaar.

“De producten worden vers aangekocht bij kwekerijen of traders. De 

zalm wordt hetzij in zijn geheel en volledig schoongemaakt geleverd, 

waardoor hij langer bewaard kan worden, hetzij voorgesneden in 

filets”, vertelt CEO Didier Hanin. “Noorwegen en Schotland zijn 

onze voornaamste leveranciers, maar we kopen ook wilde zalm aan 

uit Alaska, die dan wordt ingevroren.” 

Gerookt met beukensnippers
Zodra de zalm wordt geleverd, begint de verwerking. De filets 
worden eerst droog gezouten en gesorteerd op maat, gaande 
van de kleinste van 600 tot 700 gram tot de grootste exemplaren 
die wel 1,7 tot 1,8 kilo kunnen halen. Vervolgens moeten ze 
even rusten zodat het zeezout goed kan inwerken, waarna ze 

Vendsyssel, dat is een Waalse fabrikant van kwalitatief 
hoogstaande gerookte zalm en gemarineerde rauwe zalm.  
Een privébezoek aan het atelier in Sombreffe waar wekelijks 
gemiddeld een ton verse producten de deur uitgaat.  

 I Didier Albin

Vendsyssel 
ERVARING MET EN LIEFDE 
VOOR GEROOKTE ZALM 

S O M B R E F F E

Namen
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V E N D S Y S S E L

www.vendsyssel.be
www.dfmsaveurs.be 

B E Z O E K E N : 

+ 32 (0) 71 46 27 37
florian@dfmsaveurs.be

worden gereinigd en naar de droogzaal gebracht, en drie tot vijf 
uur in de rookoven worden geplaatst. “Een mengsel van beu-

kensnippers geeft de zalm zijn unieke smaak”, legt het afdelings-
hoofd uit. Ze kunnen tot 110 filets tegelijk verwerken, maar 
dankzij de aankoop van twee nieuwe rookcellen met een grotere 
capaciteit, zal de kmo dat volume de komende weken kunnen 
verdrievoudigen. Vervolgens wordt de vis handmatig met een 
mes getrancheerd of machinaal versneden (specialiteit van het 
huis), waarna hij wordt gewogen en vacuümverpakt en voorzien 
van een etiket.
Tijdens de volledige keten vindt de productie plaats in een 
gekoelde ruimte met een temperatuur van vier graden. De 
gerookte zalm kan twintig dagen bewaard worden, de gravlax 
dertien dagen.
Opmerkelijk is wel dat de harten van de zalm bij de bereiding 
worden verwijderd. “Dit is het zachtste en smakelijkste gedeelte van 

de filet, en bijzonder in trek bij de consument”, vertelt de CEO. “De 

flanken worden in kleine plakjes, stukjes of blokjes versneden of ver-

kruimeld. Voor de bereiding van die gerookte harten maken we 

gebruik van verschillende specerijen, zoals citroen en basilicum, truf-

fel, hazelnoot of daslook, op basis van artisanale recepten.”
Het bedrijf werkt binnen het traditionele gamma, maar ook met 
bioproducten (10% van het volume). Daar de verwerking gro-
tendeels manueel gebeurt, kreeg het bedrijf DFM Saveurs, dat 
ook regenboogforel verwerkt, het label “artisan qualifié”. 

Personeel verdubbeld in december 
Om al die voorbereidingen in goede banen te leiden, kan de 
kmo rekenen op een uitermate professioneel team. Sommige 
‘trancheurs’ kunnen zelfs bogen op tientallen jaren ervaring. 
Ze gaan trefzeker en precies te werk en slagen erin lange, fijne 
schijfjes af te leveren die bijna transparant zijn. Top ! 
In normale periodes zijn er negen arbeiders en technici aan het 
werk. Maar in december wordt dat aantal verdubbeld om aan 
de vraag te kunnen voldoen. In de aanloop naar de eindejaars-
feesten en naar Pasen piekt de activiteit immers, waarna ze in 
januari en februari weer iets terugvalt, net als tijdens de periode 
tussen september en november.

Een dertigtal depots
In de site in Sombreffe richt het bedrijf een winkel in met 
degustatieruimte. “We willen graag rechtstreeks aan de consument 

verkopen”, vertelt Didier Hanin, en legt uit : “We verkopen onder 

ons eigen merk Vendsyssel of als private label voor grote en 

middelgrote supermarkten. We leveren onder meer aan Delhaize, 

Colruyt en Spar in België, en aan Cactus in het Groothertogdom 

Luxemburg.” 
Het netwerk beschikt tevens over een dertigtal depots (kruide-
niers, biowinkels, slagers-vleeswaren- traiteurs, enz.). “We zijn 

vooral actief in de Samber-Maas-vallei en in Waals-Brabant”, aldus 
de CEO. “We willen ons netwerk graag uitbreiden met meer zelfstan-

digen, zodat we tegen eind 2023 met een 200-tal kleinhandelaars  

kunnen samenwerken.”

Ontvangst van goederen.

Nadat de zalm in 
Sombreffe aankomt, 
doorloopt hij drie 
essentiële stappen : 
zouten, spoelen en roken.

Tijdens de volledige keten vindt de  
productie plaats in een gekoelde ruimte met  
een temperatuur van vier graden. 
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La Roseraie

ONDER DE CHARME 
VAN MARIE

La Roseraie in Modave, vlak bij Hoei, is een van 
die gastronomische restaurants waarvan je blij 
bent dat ze nog bestaan. Rust, verfijnde 
smaken, vriendelijkheid en comfort, alles is 
aanwezig op deze prachtige locatie waar 
iedereen kan genieten van de creativiteit van 
chef Marie Trignon.   

 I Jean-Willy Lardinoit

nr. 57

Consommé van kreeft 
in een korstje, 
heruitgevonden door 
Vincent Trignon en 
geïnspireerd op Paul 
Bocuse. Een klein 
wonder waaraan Marie 
haar eigen toets gaf. 
Een gerecht dat het 
huis weerspiegelt: 
traditie en culinaire 
innovatie.

M O DAV E

Luik
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Alain Ducasse, Pierre Résimont, Woking, la 
Tante Marie Culinary Academy … Dat zijn 
de goede feeën die vandaag nog boven deze 
prachtige 19e-eeuwse villa zweven. “Mijn 

vrouw Madeleine en ikzelf openden dit huis zo’n 41 jaar gele-

den”, vertelt Vincent Trignon. “Ik heb de tijd niet zien ver-

strijken, maar op een bepaald moment moet je toch overwegen 

om de zaak over te laten.” De fakkel door te geven dus. 
En dat was geen vanzelfsprekendheid. Hun dochter 
Marie woonde met haar tweeling en hun vader, Daniel, 
in Londen. Al ‘werkte’ Marie als kind wel eens mee in 
de zaal – “ze mocht de assenbakken legen, want in die tijd 

mocht je nog roken aan tafel” herinnert Madeleine zich 
–had ze haar leven wel degelijk aan de andere kant van 
het Kanaal opgebouwd. Vertaalster (Engels en Russisch) 
van opleiding, decoratrice en binnenhuisarchitecte, 
organisator van evenementen, en wel voor een bedrijf 
dat werkte voor “10 Downing Street”, liet niets vermoe-
den dat de dochter des huizes weer naar het vasteland 
zou terugkeren. 
Al nam Marie, om haar ouders bij te staan in het res-
taurant, vrijdagavond steeds de Eurostar richting 
Brussel om maandagochtend weer terug te keren, al 
volgde ze de opleiding in Woking in een van de 
beroemde kokscholen van Groot-Brittannië en kreeg 
ze de kans om te werken met Alain Ducasse (in Londen) 
en Pierre Résimont … toch was het allesbehalve van-
zelfsprekend dat haar ouders La Roseraie aan hun doch-
ter zouden doorgeven. En toch … 

Een hotel met drie suites
In 2017 besliste Marie om het beheer van het patrimo-
nium over te nemen, want La Roseraie is veel meer dan 
een gastronomisch restaurant. In de villa zit ook een 
hotel met drie suites, omgeven door een schitterend park 
- en dat is niet overdreven - met een aantal opmerkelijke 
bomen. De locatie ligt vlak naast een privébos en vijf 
hectare Natura 2000-beschermd bos, is uitermate rustig 
en het ideale vertrekpunt voor tal van boswandelingen, 
tot aan het naburige Romeinse kamp bijvoorbeeld.
Drie jaar lang werkten de oude en nieuwe generatie 
probleemloos samen. Elk deed zijn eigen ding, en Marie 
besefte al snel dat alles wat ze haar ouders in de keuken 
zag doen, uiteindelijk niet zoveel verschilde van wat ze 
in andere huizen had geleerd. Een aangename 
verrassing.

Niets liet vermoeden dat Marie, de dochter des 
huizes, de fakkel zou overnemen.

La Roseraie, 
omgeven door een 
prachtig park met 
enkele bijzondere 
bomen, herbergt 
ook een hotel met 
drie suites. 
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MENU
Sardine 

Paarlemoer gebakken, 
smaakmakende 
cavaillonmeloen, 

overheerlijke tabouleh 

Asperge  
Zuring, fijn gemarineerde 

blauwvintonijn, œuf parfait, 
lentevinaigrette

Langoustines 
Gebakken ‘a la plancha’, 

bloemkool, curry-olie

Zeebaars 
Gebakken met daslook,  

chips van roze look,  
jus van rivierkreeftjes

Mignon van kalf of lam 
Gebakken met  

een korstje nori,  
kaviaar van gerookte 

aubergines met 
sesamzaadjes

Kaas 
Karretje met geselecteerde 

kazen van lokale kaasboeren 

of

Prelude 
Abrikozen, olijven, 

amandelen 

Munt 
Pepermunt, mousse  

van araguanichocolade, 
crumble van cookies

L A  R O S E R A I E

Route de Limet 80
B-4577 Modave
+ 32 (0) 85 41 13 30
 
www.laroseraiemodave.com

Marie’s touch
In 2020 grepen ze de coronacrisis aan om een aantal 
werkzaamheden uit te voeren. De drie suites werden 
met zorg gerenoveerd, de zaal opnieuw ingericht, de 
keuken gereorganiseerd, het terras overdekt en omge-
vormd tot eenvoudige maar warme ontvangstruimte. 
En er werden twee shelters – bijzondere logeerplekken 
in de natuur – in de tuin geplaatst. Alles werd in het 
werk gesteld om ervoor te zorgen dat, zodra men aan 
tafel gaat, de rest van de wereld niet langer bestaat. De 
geest moet volledig vrij zijn om optimaal te kunnen 
genieten van wat de chef heeft bereid, en met zoveel 
liefde heeft opgediend. En ja … ! Die liefde biedt een 
extra dimensie.
De ervaring begint met zes uitermate verfijnde ‘mises 
en bouche’ die worden gevolgd door een menu met vijf, 
zes of zeven gangen met bijpassende wijnen. Om de 
maaltijd af te sluiten, kan men kiezen tussen een selectie 
kazen van lokale ambachtelijke kaasboeren, of een pre-
lude op het dessert en het dessert zelf. Een opeenvolging 
van kleuren en smaken waarvan je zou willen dat er 
geen eind aan kwam. Sardines, asperges, zeebaars, alles 
is overheerlijk en perfect afgestemd op de wijnen. 
En het ontbijt? Versgeperst sinaasappelsap, crumble met 
vruchten, boterhammen met gouda en zalm, een English 
breakfast met spiegeleieren en bacon, zelf gebakken 
broodjes, en om in schoonheid te eindigen, een glas 
Penedès, een uitermate lekkere Catalaanse mousserende 
wijn, en Engelse scones. Een aaneenschakeling van 
geneugten !

De eerste twee van de vier shelters werden in 
december 2021 geplaatst. Het zijn geen hutten 
en ook geen chalets, maar zelfstandige suites op 
palen die opgaan in het park en het omliggende 
bos. Ze hebben een driehoekige vorm, zijn 
gemaakt van hout en matglas en werden 
bedacht door Maxime Faniel (Laboratoire 
Architecture) als hedendaagse knipoog naar de 
oude naburige serre uit 1875.

Keramiste Valérie Ceulemans 
creëerde voor La Roseraie een 

speciale collectie doorschijnend 
porselein met gouden biesje, met 

dezelfde uitstraling als het huis zelf: 
eenvoudig, verfijnd en smaakvol. 
Denk aan asperge met zuring, fijn 

gemarineerde blauwvintonijn, œuf 
parfait en lentevinaigrette.
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