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Parc de 
Furfooz

in gesprek met Professor 
Emeritus Mark Elchardus 
over wat ons nu eigenlijk 
(on)gelukkig maakt.

Hilde Ingels pleit voor 
eindelevensgesprekken: 
“Als het over verdriet gaat, 
sparen mensen elkaar en 
praten ze er niet over”

Ik hoop ooit ook mijn 
ouders te vragen waar 
ze van droomden en of die 
dromen zijn uitgekomen. 
En waar ze nog mee zitten. 
Ik moet er tijd voor 
maken, mijn moeder zit al 
klaar op het terras bij 
wijze van spreken.” 
Uus Knops en Joris Hessels
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Ga voor meer informatie naar tk-traplift.be of bel gratis 0800 26 100.

Met een S200 traplift 

Uw huis is niet zomaar een huis. Het is een vat vol herinneringen. Het groeide met 
u, uw gezin en de steeds veranderende omstandigheden mee en kan dat ook in 
de toekomst blijven doen. De trapliften van TK Home Solutions worden namelijk 
ontwikkeld om u maximale onafhankelijkheid te bieden in uw dagelijkse routine. 
Zo kan uw huis nog heel lang uw thuis zijn.

*  Aanbieding onder voorwaarden, zie tk-traplift.be
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In de tuin
langs de gelijnde betonpalen
en de omgespitte aarde
gaat Vader nu niet
meer

En ook in het huis
met de kat en de duif
en de grote witte muren
zal hij niet meer voor
het venster staan kijken
als naar iets dat veraf is
en niemand begrijpt.

Hij zal vanavond
hier niet zijn. Wij zullen
hem de hand niet meer
kunnen drukken. De
goede sterke hand van
een mens.

Hij is nu weg. Al lijkt
het mij of hij slechts
even buiten is.

Roland Jooris
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Over een Moederhuis 
en joelende kinderen op de trein
Boven de deur van het gebouw waar ik – intussen toch al enige tijd geleden – 
geboren werd, en later ook mijn kinderen het levenslicht zagen, staat 
‘Moederhuis’ in steen gebeiteld. Wij kunnen dus terecht spreken van ‘het moe-
derhuis’, ook al is de officiële naam kraamkliniek. Op weg naar het station zag 
ik daar jarenlang jonge vaders komen en gaan, ballonnen tegen het plafond 
hangen achter de ramen… en wist ik: daar zijn weer nieuwe mensjes geboren. 
 
Na tachtig jaar en tienduizenden geboortes werd het gebouw omgevormd tot 
een palliatieve afdeling. Wie weet rond ik ooit mijn leven af waar ik het begon-
nen ben. De cirkel rond. Al hoop ik dat me hier eerst nog wat tijd gegund wordt.
 
Ik vond het fijner om bij het voorbij fietsen aan de vreugde van nieuw leven te 
kunnen denken, maar de dood hoort natuurlijk evengoed bij het leven. En niet 
alleen in november, wanneer we massaal naar begraafplaatsen gaan en 
samenkomen om onze geliefden te herdenken. 

Gemis beperkt zich niet tot een maand, laat staan twee dagen. Het wordt deel 
van het leven voor wie achterblijft. Nu eens op de achtergrond en dan ineens 
weer in alle hevigheid. Tot dat soort overpeinzingen leidt een licht achter een 
raam van dat voormalige moederhuis op een ochtendlijke fietsrit naar het sta-
tion. Op de trein, mijmer ik nog wat verder, over mensen van wie ik het afscheid 
van nabij meemaakte. Het is troostend als je dat op een ‘mooie’ manier kan 
doen, en op palliatieve afdelingen doen ze er alles aan om dat mogelijk te 
maken. Al wil je dan vooral partner, kinderen en kleinkinderen om je heen, 
denk ik. 

Mijn gedachten worden verstoord door een groep schoolkinderen die de wagon 
inpalmen. Ze gaan naar zee. Er liep iets mis met de reservatie en kwetterend 
zoeken ze een plaatsje tussen de andere reizigers, vakkundig gedirigeerd door 
de leerkrachten. Daan is bang dat de trein een ongeluk zal hebben, en wil bij 
de juf zitten. ‘Treinongevallen gebeuren zelden’, verzekert zij de kleine angst-
haas, ‘veel minder dan met de auto. Je moet je geen zorgen maken, maar ik 
begrijp je wel.’ 

Ik ben op weg naar mijn kleinkind en kan maar hopen dat zij later even lieve en 
begripvolle leerkrachten zal treffen. Tonnen bewondering heb ik voor leer-
krachten als ik ze op weg zie met zo’n groep. Ze hebben oog en oor voor ieder-
een, sussen waar nodig, porren aan om voort te maken bij het overstappen, kij-
ken of er niemand of niets achterblijft…. En dan moet de dag nog goed en wel 
beginnen. Ze gaan kastelen bouwen op het strand, varen en over de zee leren. 
‘Veel vermoeiender dan lesgeven’, zegt juf Hilde, ‘maar wel heel leuk. Zo jam-
mer dat de kinderen dat vorig jaar moesten missen.’
 
‘Daar woont mijn oma’, wijst Bert me enthousiast en verrast (hij had niet ver-
wacht hier voorbij te komen). Van de warmte en liefde voor zijn oma die uit zijn 
stem en gezicht spreken, word ik week. Telkens ik hier passeer, zal ik vanaf nu 
uitkijken naar de bomen en het appartement daartussen. Dan zal ik denken 
aan de kleinzoon. Daar word ik nu al blij van. 

An Candaele

“Als samenleving is het belangrijk de kansen op 

geluk te scheppen voor zoveel mogelijk mensen.”

34

An
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Mag ik met mijn  
scootmobiel óveral rijden? 

Tekst Delphine Schedin // Illustratie Shutterstock

 

Beste OKRA,
Mijn zus is slecht ter been. Om toch nog mobiel te 
blijven heeft ze een elektrische rolwagen 
(scootmobiel) gekocht. Hierdoor kan ze elke vrijdag 
toch nog naar de markt gaan. Daar fleurt ze helemaal 
van op. Ze vraagt zich af waar ze met dit toestel mag 
rijden en waar ze dit toestel mag parkeren. 

Kunnen jullie ons hierin helpen? 
Marie

Beste Marie, 
Dank je wel voor je vraag. De scoot-
mobiel (tot 18 km/u) wordt in de 
wegcode als een ‘voortbewegings-
toestel’ beschouwd. Op 15 maart 
2007 kreeg dit type voertuigen een 
juridisch statuut. Je hebt gemotori-
seerde en niet-gemotoriseerde 
voortbewegingstoestellen. 
Scootmobielen die harder gaan dan 
18 km/u worden beschouwd als 
4-wielige bromfietsen en hebben 
een aparte regeling.

Met een voortbewegingstoestel volg 
je de basisregels voor voetgangers 
of fietsers. Of je toestel gemotori-
seerd is of niet maakt niet uit voor 
de wegcode. Alles hangt ervan af 
hoe snel je met het toestel rijdt. 

Rijd je stapvoets? 

Dan volg je de regels die van toe-
passing zijn op voetgangers. Bij 
voorkeur moet je op het trottoir, in 
de voetgangerszones of de begaan-
bare berm rijden. Als je door een 
onberijdbaar trottoir of een obstakel 
toch op het fietspad moet rijden, 
moet je steeds voorrang verlenen 
aan fietsers. Indien er geen fietspad 
is en je de rijbaan volgt, moet je 
links rijden in de tegengestelde 
richting van het verkeer.

OKRA-MAGAZINE OKTOBER 2021
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VAAK GESTELDE VRAGEN 
OVER SCOOTMOBIELS

Moet ik een verzekering heb-
ben? Ja, ook al heb je voor je 
scooter geen rijbewijs nodig, hij 
moet wel verzekerd zijn. Tot 15 
kilometer per uur ben je verze-
kerd door je familiale verzeke-
ring. Vraag dit zeker na bij je 
makelaar. Anders sluit je een 
aansprakelijkheidsverzekering 
voor motorvoertuigen af. 

Heb ik een nummerplaat of ver-
lichting nodig? Aangezien je een 
scooter niet hoeft in te schrijven 
heeft hij geen nummerplaat 
nodig. Verlichting is wel verplicht 
voor buitenscooters: vooraan 
een wit of geel licht, achteraan 
rood. Dit mag niet afneembaar 
zijn (fietslampjes zijn dus niet 
voldoende). Daarnaast zijn ook 
reflectoren sterk aanbevolen. 
Van zodra je het voetpad verlaat 
is verlichting zelfs verplicht als 
het donker is en als de zicht-
baarheid overdag minder is dan 
200 meter (bijvoorbeeld door 
mist).

Je hebt voorrang op voertuigen als 
je wenst over te steken op een 
zebrapad. Met je elektrische rolstoel 
heb je als voetganger ook toegang 
tot publieke plaatsen en winkelcen-
tra. Hou echter wel rekening met 
anderen en pas je snelheid aan de 
situatie en de omgeving aan. 

Rijd je sneller  
dan een voetganger?

Dan moet je de verkeersregels vol-
gen die van toepassing zijn op fiet-
sers. Je plaats op de rijweg is dan 
het fietspad of een voorbehouden 
pad. In uitzonderlijke gevallen – 
zoals een onberijdbaar fietspad of 
een obstakel – mag je ook rechts op 
de rijbaan rijden.
Als er een fietsoversteekplaats is, 
dan moet je die gebruiken. Je hebt 
er net zoals fietsers géén voorrang 
om over te steken! Je mag je slechts 
voorzichtig op de oversteekplaats 
begeven en je moet rekening 
houden met naderende voertuigen.

Waar parkeren?
 
Het niet bereden voortbewegings-
toestel wordt niet als voertuig 
beschouwd. Na gebruik kan je ze 
zowat overal achterlaten. Het mag 
op het voetpad geparkeerd worden. 
Let echter op hoe je je scootmobiel 
parkeert: volgens de wegcode mag 
je de andere weggebruikers niet hin-
deren of in gevaar brengen en mag 
je ook geen voorwerpen achterlaten 
die voor de andere weggebruikers 
een obstakel vormen. Bovendien 
kunnen steden ook regels opleggen 
om blokkeringen van de voetpaden 
te voorkomen. Je mag het toestel 
niet op een parkeerplaats voor 
auto’s of vrachtwagens plaatsen. 

Veel succes, 

Delphine
Meer info: 
www.wegcode.be
www.veiligverkeer.be 
of bij je thuiszorgwinkel Goed

Elke maand tracht de redactie hier vragen van 
lezers te beantwoorden. 
Deze maand heeft Marie een vraag. 

Heb jij ook een vraag die je in deze rubriek 
beantwoord wil zien? Mail je vraag dan naar 
vraaghetaanokra@okra.be. 

7
Bron: Goed Thuiszorgwinkel
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Tekst Tine Vandecasteele // Foto’s Hanne Luyten

Ze schenken leven, ze verzorgen en voeden op, ze troosten, belonen en straffen. Ze werken goedbedoeld ook 
weleens op de zenuwen, maar we vergeten hen nooit: echte moederfiguren koesteren we in het diepste van ons 
hart. Lezen over moederliefde werkt dan ook hartverwarmend. Dat kan je zelfs heel makkelijk testen, neem 
bijvoorbeeld eens het boek #onsmoeder in de hand. Daarin beschrijven dochter Hanne Luyten en haar mama Anne 
Van Houtven hoe zij het moederschap ervaren. Het is een boek vol humor en eerlijke getuigenissen over 
aanmoederen over generaties heen. 

Ons moeder
Hanne Luyten schrijft met haar mama 
een leuk boek over moederliefde
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Bracht het moederschap jullie  
dichter bij elkaar?
“Ons moeder en ik kunnen prima 
praten, ik heb meer dan een goeie 
band met haar. Het moederschap 
heeft die band alleen maar ver-
sterkt. Met een generatie verschil 
doorliepen we hetzelfde parcours. 
Bovendien ben ik haar eerstgebore-
ne én zorgde ik voor haar allereer-
ste kleinkind. Voor haar vijftigste 
verjaardag nota bene! Dat kon wer-
kelijk niemand overtreffen, en dat 
maakt mij ongetwijfeld haar favorie-
te dochter, dat weet ik wel zeker. 
(lacht)”

Gaapt er tussen jullie een  
generatiekloof?
“Neen, niet echt, hoewel er natuur-
lijk zaken zijn waar we het structu-
reel en permanent over oneens zijn 
zoals het belang van regelmatig 
zonnecrème smeren en het juiste 
gebruik van de meest geschikte 
autostoelen. Ik zeg: zo veel mogelijk 
smeren in dikke witte lagen, en een 
kinderstoel tot ze minstens 1 meter 
35 zijn. Zij zegt: ‘Euh, dat is hier 
Ecuador niet, en jullie droegen vroe-
ger niet eens een gordel!’ Neen, dat 
zegt ze niet luidop, maar ik hoor het 
haar denken. We rollen dan eens 
met onze ogen. En uiteraard hebben 
we ook geanimeerde discussies over 
bijvoorbeeld de meerwaarde van 
bruin bier drinken wanneer je borst-
voeding geeft, newborns lekker 
warm induffelen onder 432 dekens 
of het ‘cry it out-principe. 
Driedubbel ‘nee en bedankt’ voor 
mij.”

Je moeder getuigde dat zij vooral 
met haar ouders van mening ver-
schilde over vrijheid, hoe ervaarde 
jij dat?
“Mijn mama werd streng, liefdevol 

en warm opgevoed wat logisch is 
want mijn grootouders hadden zes 
kinderen. Als ik naar mijn eigen kin-
dertijd kijk, dan herinner ik me wei-
nig vrijheidsbeperkende regels, 
maar diegene die er waren die 
moesten echt wel worden nageleefd. 
Om een uur thuis, betekende echt 
om een uur thuis en geen minuut 
later. Nu begrijp ik veel beter dat dit 
uit bezorgdheid voortkwam, we had-
den toen natuurlijk ook nog geen 
gsm. Ik heb me daar altijd naar 
geschikt, mijn zus liep er wel wat 
meer de kantjes af.”

Je relatie met je moeder blijft ook 
evolueren, zo vertelt zij dat ze toch 
wel wat zenuwachtig was om jou en 
je zus in te lichten over haar relatie 
met een vrouw, maar die stress 
bleek ongegrond?
“Ik denk dat het enige wat een kind 
wil, is dat zijn ouders gelukkig zijn 
en met wie of wat of hoe dat doet er 
heel weinig toe. Wij waren gewoon 
blij dat mijn mama opnieuw het 
geluk had gevonden bij iemand. Ik 
begrijp natuurlijk wel dat zo’n grote 
aankondiging veel zenuwen met zich 
meebracht, maar die stress was dus 
inderdaad volledig ongegrond.”

Het schrijven over het moeder-
schap gaat jou heel goed af, toch 
bleek je zelf niet voorbereid op je 
moederrol?
“Meer zelfs, ik vond het bijzonder 
bizar om voor het eerst mama te 

worden. Nu, het is geen geheim dat 
ik me erg slecht had voorbereid op 
het moederschap, en dat is dan nog 
een eufemisme voor ‘niet’. Ik had me 
niet voorbereid op het moeder-
schap, en dus overviel het mij 
geweldig. En dat is vreemd, want 
natuurlijk wist ik rationeel gezien 
perfect wat er komen zou, en uiter-
aard had ik door dat er geen weg 
terug was – en vooral, dat ik die weg 
terug hoegenaamd niet wilde 
nemen. Ik heb tenslotte de volle 
achtendertig weken en vijf dagen 
lang kunnen wennen aan het idee 
dat er een mensje in mij groeide. 
Toen het mensje er plots was, werd 
ik een moeder, en alles was anders.”

Zowel mentaal als fysiek verander-
de het moederschap jou volledig?
“De eerste weken na de geboorte 
van mijn oudste dochter dacht ik 
dat de gevolgen van het moeder-
schap vooral fysiek waren: een 
levend kind in mijn armen en elke 
twee uur ook aan mijn borsten, wal-
len tot op de grond en bekkenbo-
demspieren waar een mens zich in 
geen honderd jaar nog mee op een 
trampoline durft te wagen. Nee, ik 
had niet meteen door dat er wat 
anders was in mijn hoofd ook. Dat 
veranderde toen ik mezelf voor de 
eerste keer moest voorstellen als 
‘de mama van…’ Plots leek ik te 
beseffen wie ik geworden was naast 
gewoon alleen mezelf. Ik was nu 
mama, dit kleine meisje is van mij, 
en ik moet haar in leven houden 
met niks dan mijn eigen lichaam. En 
dus deed ik dat maar.”

Je staat nu tien jaar verder, hoe kijk 
je terug op dat groeiproces?
“Elke dag ging het wat beter en 
groeide mijn zelfvertrouwen. 
Natuurlijk verprutste ik van alles 

Als ik naar mijn eigen 
kindertijd kijk, dan 
herinner ik me weinig 
vrijheidsbeperkende 

regels, maar diegene die 
er waren die moesten 

echt wel worden 
nageleefd.

>>



aan mijn oudste kind, denk maar 
een aan geknipt vingertje in plaats 
van een geknipt nageltje, maar niks 
dat blijvende schade veroorzaakte. 
In een relatief korte tijd deed ik 
genoeg zelfvertrouwen op om ver-
der te durven gaan op mijn gevoel. 
Ik bleef wel met duizenden vragen 
zitten waarop geen antwoord kwam, 
niet van het kind zelf, niet van mijn 
man en ook niet van ons moeder. Ik 
herinner mij wel dat mijn mama 
altijd rustig was, als ik haar soms in 
een halve paniek opbelde. Het was 
haar rust, die dan toch vaak een 
deel van het antwoord op eender 

welke vraag bleek. Haar rust, mijn 
man zijn aangeboren vader-
schapstalent en mijn eigen moeder-
gevoel… op die drie factoren leerde 
ik te vertrouwen. Zonder hoge ver-
wachtingen, met ‘ik doe maar wat en 
we zien wel’ als rode draad.”

Tot slot: een van de meest hilari-
sche stukken uit je boek is jouw 
getuigenis over hoe consequent jij 
en hoe inconsequent grootouders 
opvoeden?
“Dat is toch raar? Het lijkt alsof ons 
moeder een tweede kans krijgt met 
jonge kinderen. Ik bedoel, onze 
ouders moesten mijn zus en mij wel 
degelijk waarden, normen, sociaal 
wenselijk gedrag en manieren bij-
brengen, maar dat is duidelijk geen 
enkele bezorgdheid meer bij klein-
kinderen. Hoe is het zo ver kunnen 
komen? Wel, mijn theorie is dat op 
de momenten dat de navelstreng 
tussen mij en mijn kinderen werd 
doorgeknipt, er een soort van imagi-
naire levenslijn werd gelegd tussen 
hen en ons moeder. Door hun 
onzichtbare navelstreng stroomt 
geen bloed of zuurstof uiteraard, 
enkel pannenkoeken in bloemvorm, 
driehoeken van verloren brood en 
de Eifeloren in Luikse wafels. Alle 
grillen van mijn kinderen waar ons 
moeder maar al te graag aan tege-
moet komt. Wat anders?”

>> “ Ik had me niet 
voorbereid op het 

moederschap, en dus 
overviel het mij 

geweldig.”
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Hoe elk afscheid lastig 
maar ook schoon kan zijn

Uus Knops en Joris Hessels

Tekst Dominique Coopman // Foto’s Lieven Van Assche 

Joris Hessels is acteur en tv-maker. Mensen op hun gemak stellen, is zijn lang leven en zijn groot talent. “Hoe is ‘t,” 
vraagt hij. En voor je het weet, ben je aan het vertellen. Hoe moeilijk ook je verhaal, Joris slaat een arm om je heen en hij 
luistert. Empathie ten top. Uus Knops is ook luisteraar. Als psychiater slaat ze een figuurlijke arm om mensen heen. Ze is 
verdrietdokter, zo je wil. Uus schreef het beklijvende ‘Casper – een rouwboek’ over de dood van haar broer en over hoe 
je kunt rouwen. En ze schreef ‘Op afstand nabij’, over hoe in rauw verdriet ook schoonheid schuilt. Nu is er ‘Een klein 
afscheid’ van Joris en Uus samen. Een klein afscheid, omdat alle afscheid klein lijkt tegenover dat ene grote afscheid, de 
dood. “Maar ook afscheid nemen van mensen die er nog wel zijn, een klein afscheid, kan groots aanvoelen”, zeggen Uus 
en Joris. Voor het boek deed Joris veertien diepte-interviews. Uus nam de nabeschouwing voor haar rekening.
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hebben kunnen nemen. Maar die 
snoei betekende ook groei. Het ver-
lies was heel heftig. We hebben 
eerst verwoed gezocht, gehoopt, 
gevreesd. Dan gerouwd, op zoek naar 
herstel – ik ging hard dansen, heb 
mijn opleiding verder gezet, ben 
getrouwd, heb kinderen gekregen – 
maar heb met mijn bootje ook vaak 
aangemeerd aan de verliesgerichte 
oever. En nog. 23 november, zijn 
overlijdensdatum, is mijn dag altijd 
en helemaal aan Casper gewijd. Of ik 
ga, wanneer ik bij mijn ouders ben, 
naar het kerkhof. Laatst was ik met 
mijn dochter op de kamer van 
Casper. Ze zag hem op een foto op 
een paard. Heeft Casper nog paard 
gereden, vroeg ze.”

Joris: (denkt lang 
na) “Mijn grootste 
verlies is sowieso 
mijn scheiding. Ik 
wil vaak sorry zeg-
gen, sorry dat ik 
niet perfect ben. 
Na mijn scheiding 
ben ik in therapie gegaan, eerst zeer 
intensief, daarna iets minder. Uit 
elkaar gaan is een proces, waarbij ik 
op vandaag nog altijd naar de juiste 
balans zoek. Tegenover de mama 
van Oscar, maar ook tegenover mijn 
nieuwe partner Evelien waar ik – qua 
kinderen – in een recordtempo van 
één naar vier ging, en daar ook niet 
altijd de beste versie van mezelf 
ben.” 

Uus, welke nabeschouwing zou jij 
maken bij zo’n scheiding?
Uus: “Bij een scheiding zit aan het 
afscheid nog altijd een factor van je 
eigen handelen. Dat heb je ook bij 
zoiets complex als zelfdoding. Ook 
daarin zoeken mensen hun aandeel. 
Had ik iets kunnen doen? Iets kun-
nen voorkomen? Verlieservaringen 
waarin we al dan niet echt iets kon-
den doen, geven ons veel stof tot 
nadenken. En tot wroeten, soms tot 
in het oneindige. Waarbij de uit-
komst niet verandert. Het enige wat 

Kunnen jullie zelf gemakkelijk 
afscheid nemen van mensen? Van 
iets? 
Joris: “Ik ben iemand die van nature 
heel slecht afscheid kan nemen. Ik 
beleef alle theater- en tv-projecten 
zoals ik op kamp ging met de jeugd-
beweging. Op het einde is het lastig 
om iedereen dag en tot ziens te zeg-
gen. In het eerste jaar van het tv-
programma De Weekenden had ik 
het bijzonder lastig. De mensen met 
wie je op weg gaat kruipen onder je 
vel. In de reeks deed Kris De Pauw 
mee. Hij kreeg kanker en is gestor-
ven. Ik denk bijna elke dag aan hem. 
Zeker als ik op weg naar Brussel in 
Affligem passeer. Je kan dat geen 
klein afscheid noemen. Al is het ook 
niet mijn grootste verdriet, want niet 
te vergelijken met wat de kinderen 
doormaakten. En toch heb ik het 
moeilijk, om een bladzijde om te 
slaan.” 

Uus: “Ik ben ook niet goed in 
afscheid nemen. Als ik vroeger 
terugkwam van een scoutskamp, 
huilde ik een week lang, in plaats 
van blij te zijn dat we zo’n mooi 
kamp hadden gehad. Ik heb nog veel 
vrienden uit mijn scoutsperiode, 
mijn vrijwilligerswerk, mijn vakantie-
jobs. Ik wil die bijhouden.  
 
Elk afscheid kan lastig zijn, niet 
alleen een overlijden. Klein of groot, 
zelfgekozen of niet, schijnbaar 
onschuldig of heel ingrijpend. Elk 
afscheid verdient onze aandacht. 
Attenderen, accepteren en accentue-
ren, zijn drie kernwoorden die ik 
daarbij hanteer. In alle mogelijke 
nuances. Het verlies van een vriend-
schapsrelatie kan meer pijn doen 
dan een overlijden. Het belangrijkste 
is dat je erbij kan stilstaan. Wat 
betekent het voor mij? In welke mate 
kan snoeien ook doen groeien?”

Wat is jouw grootste verdriet? Hoe 
ben je daar zelf mee omgegaan? 
Uus: “Het verlies van mijn broer 
Casper waar we geen afscheid van 

Ik beleef alle 
theater- en tv-
projecten zoals ik 
op kamp ging met de 
jeugdbeweging. Op het 
einde is het lastig om 
iedereen dag en tot 
ziens te zeggen. 
Joris Hessels
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Het verlies van een 
vriendschapsrelatie 
kan meer pijn doen 
dan een overlijden.
Uus Knops



“we zijn allemaal gewone mensen die gewoon hun 
best doen, en dat is al heel wat.”

Uus Knops
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kan, is dat je eruit leert voor de toe-
komst. 

Ben jij al vaak met de dood gecon-
fronteerd, Joris?
Joris: “Nee. Hout vasthouden. Nu ja, 
mijn grootouders zijn er niet meer. 
Met de meesten had ik niet zo’n 
sterke band. Wel met mijn groot-
moeder aan moederskant, die is in 
1994 gestorven. Dit jaar ben ik mijn 
grootmoeder langs vaderskant verlo-
ren, zij was 99 jaar. Ik ben wel bezig 
met het ouder worden van mijn 
ouders. Ze zijn nu allebei 77 jaar. Hoe 
het gaat met hen? Goed eigenlijk. 
Mijn vader gaat nog met Intersoc 
naar Zwitserland. Maar van zodra 
hen iets mankeert, denk ik, oei … het 
kan snel achteruitgaan. Ik hoop de 
gesprekken die ik doe met andere 
mensen, ooit met hen te kunnen 
voeren. Hen te vragen wie ze zijn. 
Waarvan ze droomden. Of die dro-

men ook uitgekomen zijn. Waar ze 
nog mee zitten. Ik denk dat mijn 
moeder heel erg zit te wachten op 
zo’n gesprek. Die zit al klaar op het 
terras bij wijze van spreken.” 

Afscheid nemen is ook groeien, 
komt in het boek aan bod. Wat zou 
je zelf vertellen over je eigen groei-
proces van de afgelopen jaren?
Joris: “Ik ben acteur geworden om al 
spelend een antwoord te vinden op 
de vragen van het leven, en om 
emoties te kanaliseren tot schoon-
heid. Ik heb het talent om mensen 
op hun eigen gemak te stellen, en 
dat troost me. Ik vind veel troost in 
het feit dat mensen zo openhartig 
zijn. Dat heeft soms een keerzijde in 
mijn Messias-complex, de wil om 
kost wat kost te willen helpen. Als ik 
iemand tegenkom die het moeilijk 
heeft, denk ik: ‘Ik ga die wat water 
geven, want wat aandacht krijgt, 

groeit.’ Maar je kunt zoveel water 
geven aan mensen, dat je jezelf ver-
liest. Ik ben een eeuwige ja-zegger. 
Maar als je altijd ja zegt, heb je op 
een bepaald moment zoveel bordjes 
in de lucht, dat je er wel eentje moet 
laten vallen.” 

Uus: “Ik denk dat ik een geslaagd 
proces van snoeien en groeien ach-
ter de rug heb. Ik heb er wel dik tien 
jaar over gedaan. Tot ik Casper – een 
rouwboek schreef, en de rol heb 
aangenomen om anderen te vertel-
len, inspireren en informeren, over 
hoe je met verdriet kunt omgaan. 
Iets waarin ik ook ben gegroeid is 
mildheid voor mezelf en de mensen 
rond mij. We zijn allemaal maar 
gewoon mensen die allemaal 
gewoon hun best doen, en dat is al 
heel wat. Toch durf ik meer. Ik durf 
mensen aan te spreken. Ik durf 
nieuwe initiatieven op de kaart te 
zetten.”

Is dat een bewuste keuze? 
Uus: “Ik zou als psychiater in een 
ziekenhuis kunnen werken, waar ik 
meer geld zou verdienen. Maar ik 
beperk mijn consultaties, schrijf 
boeken en geef voordrachten over 
omgaan met verlies, en krijg in ruil 
onbetaalbare dingen zoals om 15u30 
aan de schoolpoort staan voor mijn 
kinderen. Af en toe krijg ik ook een 
cadeau, een opsteker om door te 
gaan, als iemand zegt ‘had ik jouw 
boek Casper. - een rouwboek niet 
gehad, dan had ik nooit zo ver in 
mijn rouwproces gestaan als nu.’” 

Joris, welke van de veertien verha-
len die je hebt neergepend, heeft 
jou het meest geraakt? 
Joris: “Je mag mij echt niet doen kie-
zen. Ik denk wel als eerste aan … 
(somt op) die bedrijfsleider met drie 
kinderen die na een jaar moest 
afscheid van een au pair. De Irakese 
jongen van 13 die gevlucht was uit 
zijn moederland. De psychiatrische 
verpleegkundige die met haar team 
afscheid moest nemen van jonge-

>>
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ren. De vrouw die afscheid neemt 
van haar man die jongdementie 
heeft. De jonge vrouw van 29 jaar, in 
de bloei van haar leven, die een 
ongeluk veroorzaakt waarbij iemand 
sterft.”

Wat heb jij als rouwexpert toege-
voegd aan de verhalen van Joris, 
Uus?
Uus: “Ik heb geprobeerd reliëf te 
brengen in de verschillende soorten 
afscheid. Er is het professioneel 
afscheid. Je verandert van werk. Dat 
is een eigen keuze. Maar het bete-
kent ook dat je afscheid neemt van 
je vorige collega’s. Maar je kunt ook 
ontslagen worden. Hoe ga je daar 
mee om? Hoe kan je dat accepteren? 
In de verhalen neemt de vrederech-
ter afscheid van de jongeren die in 
haar hart waren gekropen, de psy-
chiatrische verpleegkundige van 
haar patiënten. Afscheid nemen van 
je werk doe je ook als je op pensi-
oen gaat. 

Er is het afscheid van een vriend. 
Vrienden zijn elkaars supporter, 
partner in crime, steun en toever-
laat, trooster, therapeut, geweten, 
gezelschap, enzovoorts. Een breuk 
met een vriend kan meer verdriet 
doen, dan het overlijden van een 
familielid. Er is ook het familiaal 
afscheid. Scheiden doet lijden. Maar 
de persoon in kwestie is er nog. 
Zolang je in de pudding roert, komt 
er geen velletje. Bij een overlijden, 
komt er een punt. Als je breekt met 
een familielid gaat daar een heel 
proces aan vooraf en volgt heel 
vaak nog lange weg van kwaadheid 
en onderliggende emoties als ver-
driet, onmacht, angst, ontgooche-
ling, schuldgevoelens. Vaak ook 
heimwee. Ik vertelde al over het ver-
driet na mijn scoutskampen. Ik heb 
dat, mijn kinderen hebben dat ook. 

In het boek zit ook figuurlijk 
afscheid, een afscheid van wie je 
bent. Bea neemt afscheid van de 
periode met haar man voor hij jong-

Een klein afscheid van Joris Hessels en  
Uus Knops, uitgegeven bij  
Borgerhoff & Lamberigts, 22,99 euro
> Win een exemplaar. Kijk op pag. 54.

Meer informatie over het werk van Uus 
Knops via www.uusknops.be of UusKnops 
op Instagram

dement werd. De jonge Irakees die 
hier op zijn dertiende aankwam, 
moest afscheid nemen van zijn 
moederland. De jonge vrouw van 28 
die een dodelijk ongeval veroor-
zaakte, moet afscheid nemen van 
wie ze was voor dat ongeval. 

Alle begrip dat je niet alles kort kan 
samenvatten, dan was het boek niet 
nodig geweest, maar wat moeten 
we doen, in een afscheidsproces?
Als ik het heb over rouwen, gebruik 
ik graag twee adviezen die telkens 
uit twee termen bestaan. Enerzijds 
benoem ik het belang van erkennen 
en verkennen, anderzijds het proces 
van balanceren tussen activeren en 
accepteren. Die principes zijn niet 
alleen van toepassing op rouw na 
een overlijden, na een groot 
afscheid dus, maar ook bij het 
omgaan met een klein afscheid. 
Natuurlijk voelt de vrouw van 28 die 
een dodelijk ongeval veroorzaakte 
zich schuldig. Rouw begint bij het 
erkennen van je gevoelens. En het 
verkennen wat dit met jou doet. 
Daarna schoot ze in actie. Ze heeft 
geprobeerd de familie van het 
slachtoffer te ontmoeten. Die heeft 
haar uitgestrekte hand aangenomen. 
Nu moet ze accepteren dat haar 
leven in een fractie van een seconde 
veranderd is. Wat als de familie die 
hand niet had aangenomen en 
kwaad was gebleven? Dat is hun 
keuze, dan had zij dat te accepteren. 

Slotvraagje Uus, heb jij het geheim 
van afscheid nemen ontrafeld en 
heb je het nu zelf niet meer nodig te 
rouwen, of een luisterend oor te 
vinden?
Wel, in tegendeel, ik heb zelf ook 

nood aan erkenning en aan een luis-
terend oor! Ik ben mij er misschien 
zelfs nog bewuster van dan voor-
heen. Ik probeer altijd te zoeken hoe 
ik actief kan omgaan met momenten 
van klein afscheid in mijn leven, en 
wat ik op dat vlak kan veranderen of 
moet accepteren. Ook met de kinde-
ren proberen mijn man en ik het 
thema afscheid niet uit de weg te 
gaan. Al zou ik het niet erg vinden 
mocht het afscheid bij logeren wat 
vlotter gaan en ze minder last van 
heimwee zouden hebben! 

Ik hoop ooit ook mijn ouders te vragen waar ze van 
droomden en of die dromen zijn uitgekomen. En waar ze nog 
mee zitten. Ik moet er tijd voor maken, mijn moeder zit al 

klaar op het terras bij wijze van spreken.” 
Joris Hessels



Bij Mascha thuis in de keuken is het nooit saai, want ze probeert graag wat 
nieuws. Knallende smaakcombinaties zijn haar handelsmerk: haringtartaar met 
komkommer, aubergine met lente-ui en miso. Geleid door haar nieuwsgierigheid 
en gevoel voor avontuur vindt ze de meest bijzondere recepten én verhalen. Met 
mes & stokjes bevat 70 van de allerlekkerste internationale gerechten. En altijd 
met een haalbare boodschappenlijst en overzichtelijke bereidingswijze. Een 
onweerstaanbaar kookboek: gerechten die nét even anders zijn en maakbaar 
voor iedereen.

Met mes en stokjes, Mascha Lammes, 
Uitgeverij Thomas Rap, 35 euro.
> Win een exemplaar zie pag. 54.

Recepten: MASCHA LAMMES // Foto’s: SASKIA LELIEVELD

Met mes en stokjes
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Bij deze gehaktpizzaatjes gaat er  
aangemaakt rauw gehakt op het deeg, dat 
pas in de oven wordt afgebakken. In alles 

ruik en proef je dat de sfiha hun wieg in 
het Midden-Oosten hebben staan. Voor de 

snelle versie kun je gewoon kant-enklaar 
pizzadeeg gebruiken, maar wat mij 

betreft is er weinig meditatiever dan een 
kwartiertje deeg kneden.



Sfiha
Gehaktpizzaatjes
Voor 8 stuks

ingrediënten
1 eidooier, losgeklopt

Voor het deeg
½ tl gist
mespuntje suiker
400 g bloem
200 ml warm water
½ tl zout
2 el olijfolie

Voor de gehaktvulling
400 g rundergehakt
1 rode ui, gesnipperd
1 grote tomaat, fijngesneden
80 g pijnboompitten
2 el granaatappelmelasse (mediterrane
winkel)
1 jalapeñopeper, fijngesneden
2 el fijngesneden peterselie
2 tl Baharat-kruidenmix (mediterrane
winkel of kruidenmix Jonnie Boer)
snuf cayennepoeder
1 tl zout
2 el olijfolie

Benodigdheden
theedoek

Werkwijze
Los de gist op in twee eetlepels warm
water met de suiker en laat het mengsel
10 minuten staan. Doe de bloem in een 
beslagkom en voeg het gistpapje met
het water, het zout en de olijfolie toe. 
Kneed het in ongeveer 15 minuten tot een 
soepel deeg. Voeg eventueel wat extra 
water of bloem toe naargelang van de 
structuur van het deeg. Doe het deeg in 
een beoliede kom met een theedoek 
erover en laat het minimaal 1 uur rijzen 
op een warme plek. Meng ondertussen 
alle ingrediënten voor de vulling in een 
kom. Verwarm de oven voor op 200 ºC.
Kneed het deeg nog een keer goed door.
Verdeel het dan in acht porties en draai 
hier balletjes van.
Rol de balletjes met een deegroller uit tot 
kleine pizzaatjes en leg op elk een flinke 
eetlepel van het gehaktmengsel. Knijp de 
pizzaatjes op vier plekken in en bestrijk 
met wat eidooier. Leg de sfiha voorzichtig 
op twee met bakpapier beklede bakblik-
ken of roosters en bak de pizzaatjes in 20 
minuten goudbruin.

Camembert rOti  
et pommes fondantes
Warme camembert met gebakken appelMet mes en stokjes

Werkwijze
Verwarm de oven voor op 220 °C.
Snijd de camembert in, in een ruitjespa-
troon, druppel er 2 eetlepels honing over 
en strooi er wat peper op. Zet de camem-
bert ongeveer 20 minuten in de oven.
Smelt ondertussen de boter in de pan, 
voeg de appelpartjes toe en 1 eetlepel 
honing.
Laat ze op laag vuur zacht worden en kara-
melliseren.
Haal de camembert uit de oven en serveer 
met de appeltjes. Je kunt er ook nog stevig 
brood bij serveren.

ingrediënten
1 camembert (in bakje 
van spaanhout)
3 el honing
peper
klont boter
4 appels (wat 
zure), ontdaan van 
klokhuis en in partjes 
gesneden
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Carne asada fries
Amerikaans-Mexicaanse kapsalon

Werkwijze
Meng alle ingrediënten voor de marinade in 
een kom, wrijf het vlees ermee in en zet het
minimaal 1 uur in de koelkast.
Maak de guacamole door de avocado’s te
prakken en in een kom te mengen met het
limoensap, de ui, de knoflook en wat zout.
Zet afgedekt in de koelkast.
Meng voor de pico de gallo de tomaten met
het sjalotje, het limoensap en de koriander.
Voeg naar smaak wat zout toe en bewaar in de 
koelkast. Verwarm de oven voor en bereid de 
friet in een grote ovenschaal of op de bakplaat 
volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Bak ondertussen het vlees op de barbecue of 
in een grillpan medium rare. Laat het daarna 
onder aluminiumfolie even rusten.
Als de friet goudbruin en krokant is, strooi je 
de cheddar erover en laat je de kaas nog even 
smelten in de oven.
Snijd het vlees in kleine dunne reepjes en
verdeel over de friet, samen met wat dotjes
zure room, jalapeñoringetjes, de guacamole
en de pico de gallo.

OKRA-MAGAZINE NOVEMBER 2021
AAN TAFEL

18

ingrediënten
450 g biefstuk
1 zak ovenfriet
150 g cheddar, 
geraspt
4 el zure room
1 jalapeño, in dunne 
ringetjes gesneden

Voor de marinade
40 ml sojasaus
30 ml wittewijnazijn
1 el olijfolie
3 teentjes knoflook, 
geperst
sap van 2 limoenen
1 tl oregano, 
gedroogd
1 tl komijnpoeder
½ tl chilipoeder

Voor de guacamole
2 avocado’s
2 el limoensap
½ ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, 
geperst
zout

Voor de  
pico de gallo
3 tomaten, 
fijngesneden
1 sjalotje, in dunne 
ringetjes gesneden
1 el limoensap
½ bosje koriander, 
grofgesneden
zout

BENODIGDHEDEN
barbecue of grillpan
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Cilbir
Turkse gepocheerde eieren met yoghurt
Voor 2 porties

Meng de yoghurt in een kom met de knoflook, de cayennepeper en de dille. 
Breng op smaak met peper en zout en bewaar buiten de koelkast.
Smelt voor de chiliboter de boter zachtjes in een pannetje en meng met de 
komijnpoeder, de paprikapoeder en de chilivlokken. Roer goed door en zet 
het vuur uit.
Breng voor de gepocheerde eieren een ruime pan water met azijn net tegen 
de kook aan.
Breek een ei voorzichtig in een kommetje. Roer met een pollepel een draai-
kolkje in het water en laat hier het ei voorzichtig in één beweging in zakken. 
Check na ongeveer 3 minuten of het eiwit gestold is, doe het ei er anders 
nog eventjes in. Schep het ei uit de pan en houd warm op een bord. Pocheer 
op dezelfde manier de overige eieren. Verdeel de yoghurt over twee borden 
en spreid deze met een lepel wat uit. Druppel er wat chiliboter over en leg 
dan per bord twee eieren op de yoghurt. Druppel er nogmaals wat boter 
over en bestrooi met wat zeezout en fijngesneden dille.

ingrediënten
250 ml Griekse yoghurt
1 teentje knoflook, geperst
snuf cayennepeper
3 el fijngesneden dille, plus extra om 
te garneren
peper en zout
4 eieren
scheut azijn
zeezout

Voor de chiliboter
50 g boter
snuf komijnpoeder
½ tl gerookte-paprikapoeder
1 el Aleppo chilivlokken of gewone
chilivlokken

5



Een verborgen paradijs
Parc de Furfooz
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Diep verscholen tussen de Ardense 
bossen, op nauwelijks tien minuutjes 
rijden van Dinant, ligt een verborgen 
paradijs: het parc de Furfooz, een 
natuurpark met een microklimaat. 
Je botst er op een Romeinse site en 
ontdekt een archeologische 
doolhof van holen en spelonken. 
Een ondergrondse rivier borrelt onder 
je voeten en het krioelt er van leven.

Tekst Chris Van Riet // Foto’s Chris Van Riet 



Dat de naam geen belletje 
doet rinkelen, is niet zo ver-
wonderlijk. In het vredige 
dorpje Furfooz valt helemaal 

niets te beleven behalve dan dat het 
toegang geeft tot een prachtig 
natuurpark met een bewegwijzerde 
wandeling van bijna 4 kilometer. 
Uitgerust met wandelschoenen en 
-stok starten we aan de chalet die 
toegang geeft tot het park en waar 
we met onze online gekochte tickets 
aan de tocht beginnen. 
Een korte maar pittige klim brengt 
ons meteen naar enkele bewijzen 
van vroegere bewoning. Een volledig 
Romeins badhuis uit de derde eeuw 
na Christus werd in 1956 gerecon-
strueerd. Die badhuizen waren de 
voorlopers van onze huidige well-
nesscentra: een zaal met een warm-
waterbad en een lauwwaterbad, als-
ook een badzaal met een koudwa-
terbad. Het water kon tot 30° C ver-
warmd worden door middel van een 
koperen stookketel. Het waren 
genieters, die Romeinen! Van de bij-
horende villa blijven enkel nog wat 
stenen muurtjes over. 

Het snelste dier 

Op de kalkrijke graslanden van 
Furfooz heerst een microklimaat. 
Door de warme en droge bodem 

ontstond een rijke biodiversiteit. 
Geef je ogen de kost en je ontdekt 
talloze wilde planten en bloemen 
aan je voeten. Zoals het geel zonne-
roosje, silene, duifkruid en bijenor-
chis. Tegelijk zoemen bijen en flad-
deren kleurrijke vlinders rond je 
hoofd. Verschillende projecten 
maakten het herstel van deze 
kwetsbare ecosystemen mogelijk. 
Bovendien worden de graslanden 
begraasd door schapen van een oud 
rustiek ras.

De echte ster van het reservaat is 
de slechtvalk. Op een van de vele 
uitzichtpunten onderweg speur je 
best even rond. Met een snelheid 
van 350 km per uur duikt hij naar 
zijn prooi. Daardoor is hij het snel-
ste dier ter wereld. Een geoefend 
oog spot hem vast ook op de rots-
wanden waar hij snel kan vluchten.

Het Ravijn-esdoornbos

Halverwege de tocht rusten we even 
uit bij La Flobette, waar je terecht 
kan voor een artisanale biohap van 
lokale producten. Wij spreken er 
onze meegebrachte picknick aan en 
laven ons aan een lokaal brouwsel-
tje. Ondertussen genieten we van de 
toeristen die met hun kajak de stro-
ming trotseren. Hier kunnen we uren 
doorbrengen. Maar een volgende 
klim wacht. Achter de chalet kruipen 
we weer omhoog tegen de rotswand 
en belanden in een ravijn-esdoorn-
bos, getypeerd door zijn frisse, 
schaduwrijke hellingen. Het bos 
wordt gedomineerd door esdoorns, 
iepen, essen en linden. Het dankt 
zijn naam aan de drie esdoornsoor-
ten die je hier vindt namelijk de 
Noorse esdoorn, de gewone 
esdoorn en de veldesdoorn. 

21

Het dwergengat

Boven op het plateau wordt je inspanning beloond met een prachtig 
vergezicht. Onderaan slingert de Lesse door het ravijn. Langs het par-
cours liggen talloze grotten en spelonken, ontstaan door uitholling van 
de kalksteen door zuur water. 
Ze luisteren naar klinkende, tot de verbeelding sprekende namen als 
‘trou du grand duc’ (spelonk van de oehoe), ‘trou qui fume’ (het rokend 
gat) of ‘trou de Nutons’ (het dwergengat)… De Lesse stroomt trouwens 
gedeeltelijk ondergronds en zo kan je dus onder meer in de grotten 
van Han met een bootje varen.

Het Dwergengat of Trou des Nutons.

Een kabbelend riviertje onder een romantisch bruggetje.

>>
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Tussen de bomen vinden we talrijke 
varensoorten zoals de opvallende 
tongvaren, het giftige wolfskruid en 
de wilde judaspenning.

Grotbewoners

Het verbaast ons niet te lezen dat 
de Dinantse geoloog Edouard 
Dupont tussen 1864 en 1868 in de 
grotten van dit reservaat een grote 
hoeveelheid beenderen en prehis-
torische werktuigen vond. Het 
bewijst dat dit gebied al heel lang 
bewoning kent. Lange tijd werd de 
naam “Mens van Furfooz” zelfs 
gebruikt voor de hier gevonden 
overblijfselen.
Ook vandaag nog huizen er bewo-
ners in de grotten. Verschillende 
soorten vleermuizen brengen hier 

Een echt Romeins badhuis uit de 3e eeuw.

De opvallende tongvaren groeit hier weelderig.

namelijk hun winterslaap door. De 
vleermuispopulatie wordt helaas 
bedreigd door de moderne land-
bouwmethoden. Ze leeft namelijk 
van diverse insecten. Om ze niet in 
hun slaap te storen mogen de grot-
ten tussen 1 november en 31 maart 
niet betreden worden. Uilen, spech-
ten en boomklevers bouwen hun 
nestje dan weer in de holten van de 
knotbomen.

Idyllische plekjes zoals een kabbe-
lend riviertje met bijhorende bron 
en een romantisch bruggetje ont-
breken ook niet op dit domein.
Naar het einde toe belanden we nog 
op een wilde bloemenweide, uiter-
aard druk bezocht door de bijtjes 
die in de nabij staande bijenkasten 
wonen.

Je picknick aanspreken op de kade aan de boorden van de 
Lesse brengt je nog dichter bij de natuur. Wil je het liever uit-
gebreider doen? In de buurt, in het dorpje Celles, vind je enkele 
restaurantjes met zicht op de dorpskerk.

Ben je echt in een nostalgische bui? Bezoek dan vlakbij het 
kasteel van Vêves, met ridderzalen, hemelbedden en een 
romantische binnenkoer. Een kanjer van een historisch erfgoed!

tip

<< De stroming van de Lesse trotseren.

>>
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Vayamundo Hou� alize | Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Hou� alize
Vayamundo Oostende | Zeedijk 290 - 330, 8400 Oostende
Vayamundo Quillan | Domaine de l’Espinet, 11500 Quillan

www.vayamundo.eu

BOEK SNEL JOUW MAGISCH
VAYAMUNDO EINDEJAAR

4+1 gratis
IN HALFPENSION

VAYAMUNDO HOUFFALIZE
25/12  30/12/2021

—
VAYAMUNDO HOUFFALIZE

20% korting
01/12  08/12/2022

—

3+1 gratis
IN HALFPENSION

VAYAMUNDO HOUFFALIZE
07/11  17/12/2021
01/01  09/01/2022

IN HALF- EN VOLPENSION
VAYAMUNDO OOSTENDE

29/11  03/12/2021
06/12  12/12/2021
20/12  24/12/2021
03/01  07/01/2022

GEZELLIG WINTEREN
IN VAYAMUNDO

Tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar is het 
in de Ardennen of aan zee heerlijk genieten van de 

rust en de natuur in haar winterslaap.
Vanaf 24 januari 2022 geniet je in Vayamundo Hou� alize
van maar liefst 20% korting bij reservatie vanaf 5 nachten 
tijdens àlle midweken in het laagseizoen in hotelformule. 

In Vayamundo Oostende profi teer je in 2022 van
3+1 promo in het laagseizoen op de huurformule.

Adv_210x137_Okra_Oktober2021.indd   1Adv_210x137_Okra_Oktober2021.indd   1 1/10/2021   10:231/10/2021   10:23

Info
Parc van Furfooz, Rue du Camp Romain 79, 5500 Furfooz, 082 22 34 77, 
www.parcdefurfooz.be. 
Toegang 4 euro per persoon.Reservatie is verplicht. Het terrein is niet 
rolstoeltoegankelijk. Honden zijn niet toegelaten. 

Een verrassende en leerrijke tocht door 
een prachtig natuurgebied. Alhoewel 
hier en daar wat glibberig bij regenach-
tig weer, toch kruisten we zowel leef-
tijdsgenoten als jong grut, zij het 
meestal in familieverband. Gewoon 
kwestie van een beetje uitkijken waar je 
je voeten neerplant. 

Een afwisselend landschap.

De kalkrijke rotsen zijn onderhevig aan karstverschijnselen, waardoor de Lesse 
deels ondergronds stroomt.
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Eind september organiseerde OKRA 
de week van de pensioenen, waarin 
we ons bogen over de diverse pensi-
oenstelsels, de generationale solida-
riteit en de internationale evolutie. 
We sloten die week af met een 
gesprek met Minister Lalieux. Wie 
een en ander gemist heeft kan dit 
via okra.be nog eens herbekijken.
Zo zat OKRA volop in de kern van de 
actualiteit, want meerdere partijen 
lieten al ballonnetjes op en plaats-
ten al dan niet kritische noten bij de 
toekomstvisie van de minister. 
Uiteraard volgt ook OKRA deze hele 
discussie op. Daarbij blijven we 
terugvallen op ons memorandum 
dat we opstelden en een stem geeft 
aan onze OKRA-leden. 

Basisdoelstelling behouden

Elk nieuw pensioenvoorstel zullen 
we toetsen aan onze basisdoelstel-
lingen. Ik zet ze graag nog eens op 
een rijtje: 

1. Het pensioensysteem moet men-
sen na hun loopbaan op actieve 
leeftijd een goede levensstan-
daard garanderen, gekoppeld aan 
het huidige welvaartsniveau. 

2. Voor wie werkt en/of werkgever is, 
houdt het pensioensysteem op de 
eerste plaats de plicht in om soli-
dair bijdragen te betalen op alle 
verdiensten. Een pensioensys-
teem, opgebouwd als repartitie-
systeem, is daarom bij uitstek een 
samenlevingscontract gebaseerd 
op intergenerationele solidariteit. 
Dit moeten we behouden. 

3. Het pensioenstelsel moet ieder-
een duidelijke perspectieven bie-
den op basis van heldere spelre-
gels. Zekerheid impliceert dat het 
pensioensysteem financieel en 
sociaal duurzaam is, dat lasten 
van de huidige pensioenen niet 
worden doorgeschoven naar toe-
komstige generaties, maar ook 
dat er niet geraakt wordt aan ver-
worven rechten. Zekerheid veron-
derstelt ook solidariteit: mensen 
moeten binnen het pensioensys-
teem gecompenseerd worden 
voor persoonlijke kenmerken en/
of gebeurtenissen waarop ze zelf 
geen controle kunnen uitoefenen, 
zoals bijvoorbeeld ziekte. 

4. OKRA wil een maximale inzet voor 
de eerste pijler van het pensioen. 
We roepen een halt toe aan de 
wildgroei aan aanvullende pensi-
oenen. Bovendien is een sluiten-
de financiering hoogstnoodzake-
lijk. Daarom moet ook gekeken 
worden naar bijdragen uit vermo-
gen. 

Op lange termijn

Wanneer een toekomstgericht nieuw 
kader voor de pensioenen geschetst 
wordt, blijft OKRA waakzaam. We 
pleiten voor een kader dat samen-
hangt, transparant en eenvoudig is. 
Dit zien we terug in de voorstellen 
van Minister Lalieux, maar we ijveren 
ook voor een permanente monito-
ring en geen ad hoc beleid. Daarbij 
moet aandacht zijn voor onder ande-
re verworven rechten en de harmo-
nisering van de pensioenstelsels. 
Want de verschillen zijn niet langer 
te rechtvaardigen en moeten gelei-
delijk aan opgeheven worden. Zo 
krijgen we een verbetering van alle 
pensioenen en  versterken we de 
strijd tegen de armoede. 

We kijken in ieder geval enthousiast 
uit naar enkele verbeteringen van de 
pensioenen voor werknemers en 
zelfstandigen, zoals  het netto mini-
mumpensioen van 1500 euro tegen 
2024, de verhoging van het loonpla-
fond en de afschaffing van de cor-
rectiecoëfficiënt voor zelfstandigen.

Werk aan de winkel

Maar we zijn er nog niet! Er zijn een 
aantal aandachtspunten waarover 
we blijven waken:  hogere en wel-
vaartsvaste pensioenen waarbij de 
lonen correct geherwaardeerd wor-
den, een sterke wettelijke pensioen-
pijler, het rechtzetten van incorrect-
heden in verband met de sociale bij-
dragen, een financieel doordachte 
hervorming, het belang van het soci-
aal contract, de intergenerationele 
solidariteit, … Dit doen we met jullie 
en alle huidige en toekomstige 
gepensioneerden in gedachten! 

OKRA-standpuntbepaling 
pensioenen

Tekst Mark De Soete - algemeen directeur OKRA // Foto Frank Bahnmüller
 

Mark
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Jarenlang is Dora vrijwilliger bij het Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden. Toen haar man 5 
jaar geleden stierf, moest ze een nieuw testament 
opstellen. Ze koos ervoor om het BCG op te nemen 
in haar testament.

Wanneer besloot je na te laten aan het BCG?
“Mijn man stierf vijf jaar geleden. Wij hadden geen 
kinderen, dus ik heb geen rechtstreekse erfgenamen. 
Aangezien ik al jaren verbonden ben met het BCG, 
vond ik dat het nu tijd was om echt iets voor hen te 
doen. Daarnaast heb ik ook een link met honden. Ik ben 
gepassioneerd door labradors. Ik heb er altijd gehad 
en zelfs gekweekt.”

Hoe voel je je na het nemen van de beslissing?
“Ik kan het mensen alleen maar aanraden om een be-
slissing te maken over hun testament. Het geeft toch 
gemoedsrust om te weten wat er precies zal gebeuren 
met je nalatenschap als je er niet meer bent. Bovendien 
heb ik veel vertrouwen in het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden. Het is een kleine organisatie die zeer 
lokaal werkt. Ik ken de organisatie al lang en ik weet dat 
ze goed werk leveren. Dat geeft veel vertrouwen.”

Ben je nog steeds verbonden met de organisatie?
“Mijn hele kelder ligt vol dopjes en als er een verkoop-
actie georganiseerd wordt, spoor ik iedereen in mijn 
netwerk aan om iets te kopen. Ook heb ik me kandidaat 
gesteld om pleeggezin te worden van een moederhond 
of een hond die op pensioen gaat. Momenteel wacht ik 
daar nog even op tot de volgende hond beschikbaar is. 
Maar wat kijk ik ernaar uit!”

Lees het artikel en bekijk de videogetuigenis van 
vrijwiliger en erflater Dora op www.geleidehond.be.

Getuigenis erflater Dora

“Ik vond dat het tijd was om 
echt iets voor hen te doen.”

Nalaten aan een goed doel 

Nalaten aan een goed doel, het is een bijzonder mooie 
daad. U kan zelf beslissen wat er met uw nalaten-
schap gebeurt na uw overlijden. Nalaten gebeurt via 
een testament, het is een hoogstpersoonlijk document 
waarin iemand schriftelijk vastlegt wat er na zijn/haar 
dood moet gebeuren. Een notaris kan hierbij een be-
langrijke rol spelen en ervoor zorgen dat het document 
volgens de correcte vormvereisten wordt opgesteld. 

Was u gedurende uw leven verbonden met het Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden? Of begrijpt u wat een 
blindengeleidehond voor mensen kan betekenen? Wil 
u met uw testament ervoor zorgen dat meer blinde en 
slechtziende personen een geleidehond krijgen? Neem 
dan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden op in je 
testament.

Download onze brochure over nalaten aan het BCG op 
www.geleidehond.be. Neem voor meer juridische info  
of om een brochure per post te ontvangen contact op 
met Alexandra Jans, onze verantwoordelijke voor nala-
tenschappen via alexandra.bcg@geleidehond.be of 
via 012 23 43 19. Zij maakt vrijblijvend tijd voor u, bij ons 
op het centrum of bij u thuis. Het BCG is aangesloten 
bij Testament.be. Via hen is een huisbezoek door een 
juridisch adviseur mogelijk. 

Download vrijblijvend onze brochure 
over  nalaten op  www.geleidehond.be

Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw
Sint-Truidersteenweg 309
3700 Tongeren
BTW BE0443.005.532
Belfius BE49 0681 0550 1671
RPR Antwerpen, afdeling TongerenO

NZ
E 

G
EG

EV
EN

S



OKRA-MAGAZINE NOVEMBER 2021
ITEM

26 27

Wat maakt ons nu eigenlijk  
echt (on)gelukkig? 

professor Emeritus Mark Elchardus

Tekst: Suzanne Antonis // Foto’s: Jurgen Doom

‘Veel geluk’, we wensen het elkaar zo vaak. Maar wat is ‘gelukkig zijn’ of ‘geluk hebben’. Professor Emeritus en socioloog 
Mark Elchardus startte in 2006 een grootschalig onderzoek bij 4500 Belgen om uit te zoeken hoe gelukkig ze zich voelen 
en wat hen dan wel gelukkig maakt. Zijn bevindingen schreef hij in samenwerking met senior onderzoeker Wendy Smits 
neer in het boek ‘Het Grootste Geluk.’ Voor OKRA geeft hij een woordje uitleg bij enkele resultaten.

OKRA-MAGAZINE NOVEMBER 2021
EXPERT AAN HET WOORD
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negatieve gemoedstoestanden. 
Bepaalde ervaringen kunnen daar-
toe bijdragen of een kortstondige 
steekvlam van geluk veroorzaken. 
De één vindt geluk in geloof, de 
ander in ongeloof. Waar de ene 
gelukkig wordt van een politiek 
engagement, is dat bij de andere 
helemaal afwezig. De voorwaarden 
om zich gelukkig te voelen, zijn ein-
deloos en voor iedereen verschil-
lend. Maar wat we zien, is dat elk 
individu gebonden is aan een aan-
tal van die voorwaarden en als die 
niet vervuld zijn, is de kans op 
geluk bijzonder klein. Als samenle-
ving is het belangrijk de kansen op 
geluk te scheppen voor zoveel 
mogelijk mensen.”

Veel geld maar daarom niet 
méér gelukkig

Het is een boutade dat geld je niet 
gelukkig maakt. Het geluksonder-
zoek brengt nog iets anders aan 
het licht. 
“Of men veel verdient of heel veel 
verdient, maakt weinig verschil in 
de beleving van het geluksgevoel. 
Maar financiële onzekerheid en 
armoede maken wel degelijk onge-
lukkig. Als we naar samenlevingen 
kijken, geldt in grote mate dat hoe 
rijker de samenleving is, hoe geluk-
kiger de mensen er zijn, tot een 
bepaald punt van economische 
ontwikkeling of rijkdom is bereikt. 
Tot dat punt is er een sterk verband 
tussen het bruto binnenlands pro-
duct en bruto binnenlands geluk. 
Nadien neemt het gemiddelde 
geluk in de samenleving niet meer 
verder toe, ook al blijft de econo-
mische groei stijgen. De Verenigde 
Staten bereikten dat punt in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
Europa kwam iets later. 
Samenlevingen moeten dan een 
verdere toename van het bruto bin-
nenlands geluk op een andere 

“Als samenleving 
is het belangrijk  

de kansen op geluk  
te scheppen 

voor zoveel mogelijk 
mensen.”

>>

Professor Elchardus is gepas-
sioneerd door de 18de eeuw: 
“Men noemt dat wel eens de 
‘Eeuw van het Geluk’. 

Mensen begonnen toen veel over 
geluk te spreken en er boeken over 
te schrijven. Voordien was het leven 
voor velen zo hard en onvoorspel-
baar dat men gewoon chance had 
als men geen honger leed of 
slachtoffer werd van geweld. Die 
18de eeuwse literatuur over geluk 
triggerde mij om zelf een heden-
daags onderzoek uit te voeren. Hoe 
tevreden men vandaag is met het 
leven, de balans van positieve en 
negatieve gemoedstoestanden en 
of men heeft bereikt wat men wilde 
bereiken, waren enkele aspecten in 
het onderzoek naar de maat van 
het geluk.” 

“Wat me vooral verrast heeft, is de 
vaststelling dat wat iemand nu pre-
cies gelukkig maakt eigenlijk uniek 
en zeer persoonlijk is, maar er zijn 
wel een paar basisvoorwaarden die 
zorgen dat we gelukkig kunnen zijn 
en die zijn bijna voor iedereen 
dezelfde. Denk maar aan gezond-
heid, de mogelijkheid om te sparen 
of zich betrokken voelen bij ande-
ren. Eens je weet wat die voorwaar-
den zijn, is het bijna voorspelbaar 
hoe gelukkig iemand is.”

Geluk, voor iedereen anders

Voor veel mensen is het woord 
‘geluk’ een ongrijpbaar begrip en 
wat hen gelukkig maakt, is heel 
persoonlijk. 
“In ons onderzoek gingen we eerder 
aan de slag met het woord ‘levens-
tevredenheid’. Internationaal 
onderzoek wijst uit dat dit begrip 
duidelijker is en overal ter wereld 
op dezelfde manier begrepen 
wordt. Het gaat om een subjectief 
gevoel van duurzame levenstevre-
denheid en de afwezigheid van 



manier zien te realiseren en dat 
blijkt niet zo gemakkelijk. Uit ons 
onderzoek bleek wel dat veel men-
sen ‘onthaasten’ aanstipten als een 
bron van geluk. Niet om minder te 
gaan doen maar net om tijd te krij-
gen om andere of nog méér activi-
teiten te ondernemen. Eigenlijk is 
dat een goede zaak want wie veel 
doet, heeft het gevoel over meer 
tijd te beschikken dan wie weinig 
doet. Bovendien, wie langer actief 
is, blijft ook langer gezond. 
Vooral voor senioren is een actief 
verenigingsleven van onschatbare 
waarde.”

Het belang van de andere

In hoeverre laten we ons eigen 
geluk bepalen door hoe gelukkig 
de andere zich voelt? 
“In het onderzoek stelden we vast 
dat voor veel mensen het geluk van 
mensen die hen dierbaar zijn 
belangrijk is voor hun eigen levens-
tevredenheid. Meer nog is de aan-
wezigheid van anderen belangrijk. 
Niets doet meer afbreuk aan geluk 
dan eenzaamheid. Zorg er dus voor 
dat er naast je partner ook familie 
en dierbare vrienden zijn. In onze 
maatschappij ervaren we al een 
minimale transitie. Geluk betekent 
voor sommigen niet langer ‘veel 
hebben door consumptie’ maar 
‘zich verbonden voelen met en 
gerespecteerd worden door ande-
ren’. In zekere zin verwijzen geluk 
en een positief gevoel van eigen-
waarde naar hetzelfde. 

Anderzijds moeten we ook niet 
gaan voorschrijven op welke manier 
mensen gelukkig moeten zijn maar 
we moeten hen wel de kansen 
daartoe geven. Daar is een rol voor 
de overheid weggelegd. Maar zij 
kan daar enkel in slagen als ieder-
een binnen zijn mogelijkheden 
daaraan bijdraagt. Een overheid 
kan bijvoorbeeld onderwijskansen 
bieden maar de jongeren moeten 
die ook grijpen. Scheppen ze banen, 
dan moeten er mensen zijn die wil-
len werken. We hebben elk onze 
verantwoordelijkheid. Ieder van ons 
zou boven zijn bed een plaatje 
moeten hangen: ‘Ik ben de over-
heid’. Het is goed dat elke ochtend 
weer te beseffen.”

Geluk op wereldschaal

Een politiek klimaat, economische 
groei, cultuur of religie… elk land 
is verschillend. Maar heeft dat ook 
een weerslag op het bruto binnen-
lands geluk? 
“Vooreerst: het fabeltje van het 
grote geluk in arme samenlevingen 

“Ieder van ons zou 
boven zijn bed een 
plaatje moeten 
hangen: 
‘Ik ben de overheid.”

>>
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“Wie langer actief is, 
blijft ook langer gezond. 
Vooral voor senioren is 

een actief 
verenigingsleven van 
onschatbare waarde.”
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is onzin. Voorlopig zijn de metingen 
van geluk in verschillende landen 
nog ontoereikend om gefundeerde 
uitspraken te doen. Cultuur kan 
zeker een rol spelen, meer dan eco-
nomische of politieke verschillen. 
Wel zien we dat binnen Europa, 
waar we over betere metingen 
beschikken, landen met een protes-
tantse traditie gelukkiger zijn dan 
die met een katholieke traditie. 
Een reden die daarvoor wordt aan-

gehaald is dat bij een protestantse 
gemeenschap het gevoel van per-
soonlijke verantwoordelijkheid 
tegenover de gemeenschap groter 
is en dat dit bijdraagt tot geluk.” 

“Praktiserende katholieken zouden 
zich ook gelukkiger voelen dan zij 
die geen misvieringen bijwonen, 
omdat ze meer deelnemen aan het 
verenigingsleven dat bij hun 
geloofsbeleving hoort. Daarnaast 
zijn ze sneller tevreden met wat ze 
hebben dan zij die steeds maar 
meer willen. Die bevinding is boei-
end en tegelijk uitdagend. Enerzijds 
is de kans op geluk veel groter als 
men niet al te zuchtig is, anderzijds 
zijn het vaak de mensen die vinden 
dat het nooit (goed) genoeg is, die 
voor vooruitgang zorgen en maken 
dat de voorwaarden voor geluk 
voor meer mensen vervuld zijn.”

“In het onderzoek 
stelden we vast dat 
voor veel mensen het 

geluk van mensen die hen 
dierbaar zijn belangrijk 

is voor hun eigen 
levenstevredenheid.”



Hilde Ingels pleit voor eindelevens-
gesprekken in heel Vlaanderen

Tekst Dominique Coopman // Foto’s Emy Elleboog

Twee maanden voor haar moeder stierf, vroeg Hilde haar moeder om het verhaal van haar vader te vertellen. Hij 
was 34 toen hij stierf, zij nog geen 5. Met haar organisatie Amfora had ze al een aantal eindelevensgesprekken 
gevoerd, maar nu zat ze voor het eerst met doordringende vragen naast haar moeder. “Alles wilde ik weten over 
mijn vader”, zegt Hilde. Het gesprek werd een cadeau voor Hilde en haar moeder. “Eigenlijk ben je al je hele leven 
lang op zoek naar je vader,” zeg ik tegen Hilde. “Ja,” zegt ze, “dat is heel juist.” Toch belette die onderhuidse 
zoektocht Hilde niet om, samen met haar man en vier kinderen, zelf een gelukkig leven te leiden. Vandaag 
interviewt Hilde niet alleen mensen net voor ze het eindige ruilen voor het oneindige, maar geeft ze haar 
expertise ook door via opleidingen. “We willen met Amfora mensen opleiden om in heel Vlaanderen hetzelfde te 
doen. De meerwaarde voor wie afscheid neemt, is zo immens groot. Vaak krijgen vragen die een heel leven 
onbeantwoord bleven, toch nog een antwoord.”

“Als het over 
verdriet 
gaat, sparen 
mensen elkaar. 
En praten ze er 
niet over.”
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Hoe is het idee voor Amfora en de 
eindelevensgesprekken ontstaan?
“Het was januari 2015. Ik volgde een 
bijscholing ‘storytelling’ voor journa-
listen. We moesten een project uitwer-
ken. Voor het weekblad Tertio had ik al 
portretten gemaakt van mensen die 
niet lang meer te leven hadden. Ik wou 
ook iets doen in de palliatieve zorg, 
maar dacht aan later, als ik op pensi-
oen zou zijn. Toen de docent op het 
einde van de dag zei ‘Je kan daar mor-
gen zo mee starten’, is de bal aan het 
rollen gegaan. Ik begon eindelevens-
gesprekken te doen en Isabelle 
Desmidt maakte daar een boekje van, 
dat we aan de persoon schonken. Het 
is een vrij aanbod – mensen kunnen 
zelf een gift doen - dat wekt ook ver-
trouwen. Na twee jaar ben ik naast de 
gesprekken ook gestart met opleidin-
gen, over hoe je de gesprekken voert 
en neerpent.”

De gesprekken die je al voerde voor 
Amfora, gaven je kracht om het 
gesprek over je vader te voeren met 
je moeder. 
“Ja, ik heb met mijn moeder een 
gesprek gevoerd waarvan ik dacht dat 
ik het nooit zou kunnen. Ik was toen 
tien maanden met Amfora bezig en 
heb mijn moeder een brief geschre-
ven. We wisten allemaal dat voor mijn 
moeder het einde naderde. Ik schreef 
een brief waarin ik haar bedankte en 
waarin ik schreef dat ik graag nog wat 
meer had gepraat over ons vader, 
maar dat was te moeilijk voor mij en 
voor haar. Ze had nog maar de brief 
ontvangen of ze telefoneerde en vroeg 
wanneer ik zou afkomen om te babbe-
len.

In dat gesprek met mijn moeder, twee 
maanden voor haar overlijden, heb ik 
veel gevraagd over mijn vader. Omdat 
ik daar veel te weinig van wist. Omdat 
daar thuis niet veel over gesproken 
werd. Het was voortdoen, hé, altijd, 
voor mijn moeder. Zorgen dat het lukt 
met de vijf jonge kinderen. Het was te 
gevoelig en te emotioneel. Als het over 
verdriet gaat, sparen mensen elkaar. 

En praten ze er niet over. Ook wij. Het 
gebeurt heel vaak, leerde ik uit de vele 
eindelevensgesprekken die ik intussen 
mocht voeren.” 

Herinner jij je zelf nog iets van je 
vader?
“Dat vragen mensen mij inderdaad 
vaak. Ik was 4,5 jaar toen mijn vader 
overleed. Hij was 34. Ik heb nog een 
paar flitsen, die ik gecheckt heb bij 
mijn moeder. Ik heb nog een nieuw-
jaarsbrief voorgelezen op zijn ziekbed.
Het is een verlieservaring die in mijn 
DNA zit. Iedereen in ons gezin is daar 
op een andere manier mee omgegaan. 
Mijn oudste zus was elf, ik was vier. Ik 
zat in een andere leeftijd, een ander 
besef. Het tekent je, in veel kleine din-
gen. In een nieuwjaarsbrief in de lage-
re school, waar de juf op het bord 
schrijft: ‘Liefste ouders’, en je schrijft 
dat over. En dan moet je dat zo goed 
en zo kwaad mogelijk uitwissen. Op 1 
januari lees je die brief voor, en komt 
die ‘liefste ouders’ weer door die inkt.” 

En je moeder? Ze was mama en papa 
tegelijk. 
“Ze ging niet buitenshuis werken. Ze 
moest voortdoen met een weduwen-
pensioen, wat qua bedrag echt weinig 
was. Toch hebben we allemaal de kans 
gekregen om te studeren en om op kot 
te gaan. Hoe mijn moeder dat klaar-
speelde, hoedje af! Dat zit nog in mij. 
Ik wil ook dat mijn kinderen een beetje 
economisch denken. Ik kan het niet 

Ik denk dat ik soms iets 
te serieus ben, ik zou 
wel graag met meer 
humor door het leven 
gaan (lacht). Als ik 

mijn vader langer had 
gekend, had ik misschien 
wel geleerd om zo in het 

leven te staan.
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verdragen dat ze zuurverdiende centen 
verspelen. Ik wou graag op sportkamp, 
maar dat was te duur. Wij gingen naar 
de Chiro. Mijn moeder zei me in dat 
gesprek twee maanden voor haar 
dood: ‘Als ons vader langer was blijven 
leven, dat hadden jullie misschien een 
ander leven gehad.’ Maar dan zei ik: 
‘Alé moeder, ik ben toch gelukkig met 
mijn leven nu.’ We hebben niets tekort 
gehad. Allemaal kunnen studeren, op 
kot. Ik heb de studies kunnen doen die 
ik graag had gedaan.” 

Wie was je vader?
“Mijn vader moet – als ik mijn moe-
der, familie en zijn vrienden beluister 
– een fantastische mens geweest zijn. 
Hij had ongelooflijk veel humor. Mijn 
moeder vertelde in dat bijzonder 
gesprek dat hij mopjes bleef maken 
voor wie hem kwam bezoeken toen 
hij ziek was. Hoe ziek ook, altijd goed 
voor een grap en een grol. Ik mis dat 
zelf. Ik denk dat ik soms iets te seri-
eus ben, ik zou wel graag met meer 
humor door het leven gaan (lacht). 
Als ik mijn vader langer had gekend, 
had ik misschien wel geleerd om zo in 
het leven te staan. 

Hij was heel geliefd. Een harde wer-
ker ook. Zijn droom was zijn gezin. 
Een warm nest, voor zijn kinderen. 
Alles zelf gebouwd, tuin aangelegd, 
boomgaard bijgekocht. Mijn moeder 
wou die droom verderzetten. Ze zei: 
‘Wij waren samen zo gelukkig, zó 
gelukkig.’”

Meer informatie over Amfora vind je 
op de website www.amfora.be

Hilde Ingels
“Ik ben Hilde Ingels, 54 jaar en gehuwd met Dirk Vereecke. We 
hebben vier kinderen. Hanna en Minne, een tweeling van 21 jaar, 
David van 19 en Bavo van 17 jaar. Volop in de studenten. We 
weten waarom we werken (lacht). Ik geef sinds 1998 les en bege-
leid studenten aan de Arteveldehogeschool in Gent. Al werk ik 
op dit moment grotendeels voor Amfora, een vzw die ik in 2015 
samen met Isabelle Desmidt ben gestart. We doen eindelevens-
gesprekken. In 2019 ben ik gestart met mensen op te leiden om 
gesprekken te voeren en dat creatief uit te werken. 

Iedereen bij ons thuis is erg actief: in de sport, muziek, scouts of 
Chiro. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen gezond zijn en 
zich goed in hun vel voelen. En dat ze goed overeenkomen. En 
dat ze overeenkomen en praten met elkaar. Ik hoop dat het ook 
zo blijft. In de opvoeding van mijn kinderen heb ik geleerd om 
voortdurend grenzen bij te stellen. Wat vroeger een principe 
was, pas je na verloop van tijd niet meer altijd heel strikt toe. 
Naarmate de kinderen groeien, word je als ouder milder. En dat 
is goed. Wij willen ze ook loslaten. Belangrijk is dat ze hun eigen 
weg kunnen gaan. Ik hoop dat ik hen later nooit zal verplichten 
om op bezoek te komen of dat ze voor ons moéten zorgen. 
Natuurlijk hoop je, dat de band goed blijft en dat je ze regelma-
tig ziet, maar dan is het aan hen. Als ik er niet meer ben, hoeven 
ze ook geen jaarlijkse herdenkingsviering doen. Ik heb zelf als 
kind geen goede herinneringen aan de herdenkingsmissen voor 
mijn vader. Ik heb hen al gezegd, in plaats van herdenkingsvie-
ringen: doe iets waar je deugd aan beleeft, ga samen op week-
end en amuseer je. Dat is me veel meer waard als herdenking.”

>>

Afscheid dat verbindt
Hilde Ingels, Uitgeverij Lannoo, 
> Win een exemplaar. Kijk op pag. 55.
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Drie keer staat een landgenoot op het podium op de Olympische Spelen van 
Londen in 2012. Evi Van Acker is een van hen. Na een moeilijke start zeilt ze 
in de finale van de Laser Radial-klasse naar de bronzen medaille. Die derde 
plek zorgt tegelijk voor vreugde en teleurstelling. Want voor een 
perfectionistische atleet, wereldtop in haar discipline, is enkel goud het 
ultieme streefdoel.

Dat ze een van de medaille-
kandidaten is, hangt Evi Van 
Acker in aanloop van de 
Spelen niet aan de grote 

klok. “Het geloof en vertrouwen 
waren er wel, zonder dat echt uit te 
spreken. Als alles op zijn plaats valt, 
is er heel veel mogelijk, was mijn 
idee. Mijn team en ik waren er hele-

maal klaar voor. De verwachtingen 
waren hooggespannen. Ik stond in 
de jaren voordien bijna altijd op het 
podium van een wedstrijd, had ook 
zilver gewonnen op het Olympisch 
testevent. In 2011 was ik Europees 
kampioen en vicewereldkampioen 
geworden. Ik was ook nummer 1 van 
de wereld. Dan is het normaal dat je 

Kim en Justine, Eddy en Fredje, de Rode Duivels in Mexico en Rusland: ons land kende heel wat sportieve 
hoogtepunten. Sommige momenten lijken wat vergeten, al zijn ze van grote betekenis voor de Belgische 
sportgeschiedenis. Daarom halen we ze hier van onder het stof. In dit nummer blikt Evi Van Acker terug op haar 
bronzen medaille op de Olympische Spelen van Londen in 2012.

Tekst Matthias van Milders // Foto’s Belga

Evi Van Acker behaalt brons op de Olympische Spelen van Londen

“Plots lag ik in laatste positie, maar ik 
zeilde een geweldige inhaalrace”

OKRA-MAGAZINE NOVEMBER 2021
HERBELEEF DE GLORIE

voor pers en publiek een topfavoriet 
bent. Veel extra stress leverde me 
dat niet op. Ik ben altijd iemand 
geweest die de lat voor zichzelf al 
heel hoog legt.” 

De beste zeiler wint

De olympische zeilwedstrijden gaan 
door in Weymouth, een kustplaatsje 
in Zuid-Engeland op ongeveer drie 
uur rijden van Londen. De discipline 
waarin Evi om olympisch eremetaal 
strijdt, is de Laser Radial. “Die klas-
se, vandaag ILCA 6, is de enige optie 
als je als vrouw in een eenmansboot 
naar de Spelen wil. De Laser Radial 
is de meest eenvoudige van alle 
olympische boten, veel high tech is 
er niet aan. Het is ook een one 
design-klasse, iedereen vaart in 
ongeveer dezelfde boot. Op de 
Olympische Spelen krijg je een boot 
van de organisatie, je vaart niet met 
je eigen materiaal. De beste zeiler 
wint, want iedereen strijdt met 
dezelfde wapens. Daarom is het 
fysiek ook een zware discipline, je 
kan het materiaal niet finetunen. Je 
moet heel fit zijn om in alle omstan-
digheden snel te kunnen varen.”
Tien reeksen of regatta’s gaan de 
finale medaillerace vooraf. In die 
reeksen verzamelen de zeilsters 
strafpunten en het slechtste resul-
taat wordt niet meegeteld. De tien 
best geklasseerde deelneemsters 
varen de medaillerace met dubbele 
strafpunten. Wie de minste punten 
heeft op het einde, wint.
De reeksen verlopen goed voor Evi 
(“Ik eindigde altijd mee vooraan.”) 

“Uiteindelijk heb ik een geweldige inhaalrace gevaren en kon ik nog naar 
voren sjezen. Ik werd derde, bijna zelfs nog tweede.”
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en ze plaatst zich dan ook vlot voor 
de medaillerace. Het klassement 
waarmee die afsluitende race van 
start gaat, is ongemeen spannend. 
De Chinese Lijia Xu en de 
Nederlandse Marit Bouwmeester 
tellen een punt minder dan Evi en 
de Ierse Annalise Murphy. In realiteit 
is dat een ex aequo, want in de fina-
le tellen de punten dubbel. “Dat was 
een unicum. Vier zeilsters met gelij-
ke punten, ik denk niet dat dat ooit 
al voorviel.” 

Laatste positie

“Ik nam een goede start, maar ik 
kon mijn plan niet uitvoeren. 
Eigenlijk wilde ik de rechterkant van 
de race area opzoeken, dat had ik 
vooraf met de coach besproken. 
Rechts van mij startte nog één 
andere deelneemster. Die bleef 
rechtdoor varen, waardoor ik niet 

overstag kon gaan om naar rechts 
te varen. Eigenlijk had ik er bij de 
start voor moeten zorgen dat ik de 
meest rechtse boot was. Door die 
ene fout liep het meteen wat mis en 
raakte ik uit mijn ritme. Voor ik het 
goed en wel besefte, bevond ik me 
in een zeer penibele situatie. Ik koos 
dan ook nog eens de verkeerde kant 
voor de wind en plots lag ik hele-
maal in laatste positie.”
“Ik zeg niet dat ik toen helemaal 
stopte met nadenken, maar ik 
besliste wel om gewoon gas te 
geven en elke kans te grijpen. Als 
het wat meezat, maakten de ande-
ren nog wat fouten, dat geluk had ik 
wel. Uiteindelijk heb ik een geweldi-
ge inhaalrace gevaren en kon ik nog 
naar voren sjezen. Ik werd derde, 

Op het podium naast Lijia Xu en Marit Bouwmeester: de drie zeilsters die het 
vaakst vooraf kwamen trainen in Weymouth én de meeste uren in het gym-
lokaal doorbrachten.

“Ik stond nooit heel erg stil 
bij successen, ik genoot daar 
veel te weinig van. Dat had 
ik meer moeten doen. Nu zie 

ik dat ik tien jaar 
wereldtop was.”

bijna zelfs nog tweede.” Evi eindigt 
na Xu Lijia en Marit Bouwmeester. 
Daarmee staan volgens haar de drie 
zeilsters op het podium die het 
vaakst vooraf kwamen trainen in 
Weymouth én de meeste uren in het 
gymlokaal doorbrachten. 
“Terugblikken op de medaillerace 
doe ik niet graag. In eerste instantie 
was ik natuurlijk superblij dat ik een 
medaille won, want het zag er zo 
slecht uit tijdens die race. Ook mijn 
coach Wil van Bladel was gelukkig. 
(lacht) Ik zie hem nog op de grond 
liggen en ‘Hallelujah’ roepen. Er 
waren veel vrienden en familiele-
den, trainingspartners en mensen 
van het team ook. Veel meer volk 
dan op andere Spelen, dat maakte 
het ook superleuk.” 
“Maar ik was ook ontgoocheld. Het 
goud lag voor het grijpen, het ver-
schil was zo klein. Achteraf dacht ik 
‘als, dan’, al mag je zo niet redene-
ren. Toch zat er meer in, dat voelde 
ik ook. Maar ik was niet goed 
genoeg, anders had ik een andere 
beslissing genomen en was het er 
wel uitgekomen.”
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Vizier op Rio

Meteen na de wedstrijd vertelt Evi 
aan de pers dat ze nog niet weet of 
ze naar de volgende Spelen in Rio 
zal gaan. “Als ik eerlijk ben, dacht ik 
1 seconde na de finish al: ik ga 
sowieso door. Maar ik ben ook bere-
deneerd en rationeel. Dus misschien 
dacht ik ook om het nog wat te laten 
bezinken, al wist ik eigenlijk diep 
van binnen dat dit niet het einde 
was. Ik wilde beter doen dan brons.”
De zeilboot gaat na de bronzen 
medaille een tijd uit het water. Haar 
studies voor bio-ingenieur krijgen 
even voorrang. “Die combinatie van 

topsport en hogere studies was best 
lastig. Mijn leven bestond uit stude-
ren, zeilen, eten en slapen. Mijn stu-
dies vond ik heel belangrijk, mijn 
mama ook. En ik ben ook een echte 
strever, dus een diploma alleen was 
niet voldoende. Ik was en ben zeer 
perfectionistisch. Ik wilde afstude-
ren met grote onderscheiding. Die 
druk legde ik me dan ook nog eens 
op. (lacht) Ik zou bijna zeggen dat 
dat me meer dreef dan het plezier 
in mijn studies.” 
Na dat studiejaar stelt Evi haar vizier 
scherp op de Spelen van 2016 in Rio 
de Janeiro. De voorbereiding is niet 
eenvoudig: Rio is minder dichtbij 
dan Londen en de omstandigheden 
zijn er ook niet altijd evident. Maar 
de Belgische zeilers vinden er een 
goede uitvalsbasis. Evi heeft intus-
sen het gezelschap van aanstor-
mende talenten Emma Plasschaert 
en Maité Carlier. In aanloop van de 
Spelen laat Evi zien dat de concur-
rentie als vanouds best rekening 
houdt met haar. “Ik was intrinsiek 
beter dan in Londen, had vier jaar 
meer ervaring. Ik was ook heel fit en 
kende de locatie heel goed. In alle 
voorbereidende wedstrijden won ik 
een medaille.”
Toch eindigt de derde en laatste 
Olympiade van Evi – in Peking was 
ze er ook al bij – net niet op het 
podium. Een zware bacteriële infec-
tie enkele weken voor de Spelen is 
daarvoor verantwoordelijk. “Ik was 
lang out, moest zware antibiotica 
slikken en verloor best wat gewicht. 

Ik was helemaal niet op krachten bij 
de start van de Spelen. Al bij al heb 
ik me zeer goed geweerd en vocht ik 
zelfs mee voor de medailles. Gezien 
mijn fysieke toestand was dat onge-
lofelijk. Maar ik was net niet goed 
genoeg, ik kwam een paar punten 
tekort voor een medaille. Heel pijn-
lijk.” 

Tien jaar wereldtop

Met haar palmares is Evi Van Acker 
ontegensprekelijk de meest succes-
volle zeilster die ons land tot nu toe 
kende. Haar bronzen medaille in 
2012 bezorgt haar onder meer de 
Nationale trofee voor sportverdien-
ste en de titel van Sportvrouw van 
het jaar. Ze is ook de allereerste 
Belgische vrouw die een Olympische 
medaille in het zeilen behaalt. Zijn 
die titels en onderscheidingen 
belangrijk voor haar?
“Vandaag meer dan vroeger. Als 
atleet ben je niet bezig met titels en 
onderscheidingen, ze zijn een 
logisch gevolg van wat je doet. Ik 
had ook de eerste vrouw kunnen 
zijn die een gouden medaille won, 
denk ik dan. Het is vreemd om dat 
te zeggen, maar ik denk dat de bui-
tenwereld daar meer belang aan 
hecht. Natuurlijk is het leuk om 
beloond te worden voor een mooie 
prestatie, maar dat is geen doel op 
zich.” 
“Ik stond nooit heel erg stil bij suc-
cessen, ik genoot daar veel te weinig 
van. Dat had ik meer moeten doen. 
Nu zie ik dat ik tien jaar wereldtop 
was. Maar heel vaak was het voor 
mij niet goed genoeg. Dat was mijn 
drive, dat zorgde er ook voor dat ik 
steeds beter werd en de medailles 
bleven komen. Nu ben ik me wel 
veel meer bewust van de mooie din-
gen die ik gedaan heb.”

“In eerste instantie was ik natuurlijk superblij dat ik een medaille won, want 
het zag er zo slecht uit tijdens die race. Maar ik was ook ontgoocheld.”

“Als atleet ben je niet bezig met 
titels en onderscheidingen, ze zijn 
een logisch gevolg van wat je doet.”
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Oorlog, het lijkt wel alsof ze 
in Afghanistan nooit iets 
anders gekend hebben. Na 
hun afzetting voeren de tali-

ban twintig jaar lang een niet afla-
tende guerrillastrijd tegen het regi-
me, dat de westerse alliantie, onder 
leiding van de Navo maar vooral 
onder impuls van de VS, er geïnstal-
leerd heeft. Dit schrijft journalist 
Gie Goris in ‘Opstandland’ in 2011: 
‘Wat er op tv en in de 
Navobrochures uitziet als een 
humanitaire missie in een stoffig en 
haast Bijbels land, is in feite een 
oorlog om de hefbomen van een 
toekomstige wereldmacht. Olie, gas 
en andere strategische grondstoffen 
spelen een belangrijke rol’.

Aan onbekwaamheid, diepe ver-
deeldheid en corruptie gaat de 
regering uiteindelijk ten onder, maar 
ook omdat de VS beseften, onder 
president Donald Trump nog, dat ze 
in een uitzichtloze situatie terecht 
gekomen waren. De vlucht in zeven 
haasten, met chaotische toestanden 
op de luchthaven van Kaboel, roept 
herinneringen op aan hoe de laatste 
Amerikanen in 1975 per helikopter 
uit hun ambassade in de hoofdstad 
van Zuid-Vietnam, Saigon, het huidi-
ge Ho Chi Minhstad, ontzet werden.

Geschiedenis met de wapens 
geschreven

Ook voor 1996 regeren de wapens. 
In dat jaar maken de taliban een 

einde aan een communistisch 
bestuur, dat sinds jaren in een bur-
geroorlog verwikkeld is met moedja-
hedien, religieus geïnspireerde mili-
ties. Tien jaar lang, van 1979 tot 
1989, had de Sovjet-Unie de macht-
hebbers militair gesteund maar hun 
interventie was, net als de 
Amerikaanse drie decennia later, op 
een roemloze terugtrekking uitge-
draaid. De communisten waren in 
1978 aan de macht gekomen met 
een staatsgreep. Ze vermoordden 
Mohammed Daoud, president sinds 
hij vijf jaar daarvoor de koning afge-
zet had.

De geweldspiraal gaat terug tot in 
de negentiende eeuw, tot bij de 
geboorte van het moderne 
Afghanistan. In die periode wil 
Groot-Brittannië, kolonisator van 
een gebied dat later uiteenvalt in 
India, Bangladesh en Pakistan, een 
goed te verdedigen noordergrens. 
De Britten stuiten bij de uitvoering 
van dat plan op het uitdijende rijk 
van de Russische tsaar. Enkele oor-
logen, in 1841 en 1879, leiden tot de 
erkenning door de twee grootmach-
ten van Afghanistan als een soort 
bufferstaat. Maar tot vandaag blijft 
de grens met Pakistan flou.

Smeltkroes

Net in die grensstreek wonen aan 
de twee kanten de Pathanen, de 
voedingsbodem van de taliban. 
Hebben ze deze keer, in tegenstel-

Op 15 augustus zijn de taliban de Afghaanse hoofdstad Kaboel binnengetrokken en hebben ze de macht in dat 
Centraal-Aziatische land heroverd. President Ashraf Ghani was met de noorderzon vertrokken. De Amerikaanse 
militairen waren aan hun terugtocht bezig, de taliban hebben niet gewacht tot hij helemaal afgewerkt was. Na 
twintig jaar zijn de ‘godsdienstige studenten’, zoals ze zichzelf noemen, terug van weggeweest. Vanaf 1996 waren 
ze vijf jaar aan de macht. Tot de Verenigde Staten ze in 2001 verdreven, een operatie ter vergelding voor de 
aanslagen van Al Qaida op 11 september. Opnieuw regeert er in Afghanistan een groep van uiterst conservatieve, 
zeg maar extremistische moslims, streng in de leer van de koran.

ling tot 25 jaar geleden, er zorg voor 
gedragen om niet alleen in hun 
thuisbasis in het zuiden toe te 
slaan, de verstandhouding met 
andere bevolkingsgroepen is verre 
van optimaal. Je hebt de Hazara in 
het centrum van het land, een 
Perzischsprekende, met de 
Mongolen verwante bevolkings-
groep, de Tadjieken in het noord-
oosten, die zich gewapenderhand 
verzet hebben tegen het vorige tali-
banregime, en de Turkssprekende 
volkeren in het noorden zoals de 
Oezbeken en de Turkmenen.

Wat ook het onderlinge wantrouwen 
voedt, is dat de Hazara sjiitische 
moslims zijn. Die delen in het 
Perzischsprekende buurland Iran al 
ruim veertig jaar de lakens uit maar 
vormen in Afghanistan een minder-
heid. Komt daarbij dat de meeste 
gemeenschappen in clans opge-
deeld zijn, waarvan de chefs, som-
migen uitgegroeid tot krijgsheren, 
een eigen koers varen, los van hun 
godsdienstige of etnische aanhorig-
heid.

Afghanistan is een broeinest. Dat is 
gauw gebleken. Op 26 augustus lan-
ceert Islamitische Staat Khorestan 
(ISK) raketten op de luchthaven, die 
bijna tweehonderd mensen de dood 
injagen. ISK heeft de taliban er nooit 
toe kunnen bewegen om zich onder 
haar vaandel te scharen en anders-
om hebben de taliban duidelijk geen 
controle over hun activiteiten. Idem 

Het Afghaanse kruitvat
Tekst guy poppe // Illustratie Shutterstock
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dito voor Al Qaida overigens. De 
vraag rijst in hoeverre die groep kan 
profiteren van de ommezwaai. Bij de 
taliban zelf heb je bovendien span-
ningen tussen verscheidene stro-
mingen. Zo maakt minister van 
Binnenlandse Zaken, Sirajuddin 
Haqqani, die in de VS op de lijst van 
terreurverdachten staat, deel uit van 
een jihadistische fractie, met flink 
wat aanslagen op haar geweten.

Verwachtingen

De balans van vijf jaar bewind van 
de taliban rond de eeuwwisseling is 
weinig bemoedigend. Ze voerden een 
strenge toepassing in van de sharia, 
het islamitische rechtssysteem, en 
weerden vrouwen uit het openbare 
leven, velen mochten er niet naar 
school. Ze bliezen ook de vijf-
tien eeuwen oude, in zand-
steen uitgehouwen monu-
mentale Boeddhabeelden 
in Bamiyan op, werelderf-
goed is dat, maar in hun 
ogen afgodsbeelden.

De eerste daden van 
het nieuwe regime 
gaan dezelfde kant op. 
In de regering zit geen 
enkele vrouwelijke 

dat het deze keer anders zal zijn dan 
tijdens de eerste periode zijn niet 
hooggespannen.

Aan de andere kant, Afghanistan is 
niet meer hetzelfde land als 25 jaar 
terug. Er zijn veel jonge mensen, die 
het eerste tijdvak niet beleefd heb-
ben -het bevolkingsaantal is meer 
dan verdubbeld, van 18 naar 38 mil-
joen- en de manier van leven, zeker 
in een stad als Kaboel, is geëvolu-
eerd, verwesterd, en staat ver af van 
het leven in het rurale Afghanistan, 
waar de taliban hun wortels hebben.

De taliban halen een groot deel van 
hun inkomsten uit de teelt van 
papavers en de uitvoer van opium, 
die ze daaruit winnen. Afghanistan is 

ook rijk aan grondstoffen, die tot 
dusver weinig geëxploiteerd 

zijn. China, tuk op het koper, 
pampert de nieuwe macht-

hebbers. Het ontgint ook 
zeldzame metalen, van 
nut voor elektrische 
auto’s en windmolens. 
En er valt lithium te 
delven in Afghanistan, 
bruikbaar voor elektri-
sche batterijen. 
Benieuwd hoe ver dat 
de taliban brengt. 

Wie er als vrouw betoogt 
voor gelijke rechten, krijgt 

slaag of wordt bedreigd. 

minister. Vrouwen maken gewag van 
moordpartijen, ontvoeringen van 
jonge meisjes en gedwongen huwe-
lijken. Wie er als vrouw betoogt voor 
gelijke rechten, krijgt slaag of wordt 
bedreigd. Muziek maken is verboden. 
Hier en daar nemen taliban boeken 
in beslag. Artiesten vluchten naar 
het buitenland. De verwachtingen 
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Tekst Ivo Pauwels // Foto’s Ivo Pauwels

winterheide
Het gaat met heide een beetje zoals met sierconiferen. 
Ze zijn uit de mode en worden verguisd. Ten onrechte, 
want de dopheidesoort die we winterheide noemen, 
Erica carnea, is mooi in het late najaar en de hele periode 
waarin koning winter regeert. 
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Voor de armste bodems

Bovendien is winterheide zo sterk en win-
terhard dat het ook in een pot of bloembak 
prachtig groeit en bloeit. Laat het dan wel in 
potgrond voor heideplanten wortelen. 
Uiteraard is winterheide met andere heides-
oorten en tal van zuurminnende struiken te 
combineren tot een heuse heidetuin. 
Behalve in uitgesproken kalkstreken kan 
een heidetuin in principe overal groeien. 
Van nature zijn arme, schrale, neutraal en 
zuur reagerende gronden het meest 
geschikt voor heidetuinen. 

Onderhoudsarm

Struikheide, winterheide, sier- en dwergco-
niferen, rododendrons, azalea’s en een aan-
tal andere specifieke struikjes kunnen bij 
een goede keuze en combinatie de heide-
tuin erg mooi maken en, wat extra interes-
sant is, onderhoudsarm. De verschillende 
heidestruikjes, met een gelijke of opeenvol-
gende bloeiperiode geven een heidetuin 
rijke, zij het allesbehalve schreeuwerige, 
kleurenschakeringen, niet alleen met hun 
bloemen ook met hun bladtinten. 

Van nature zijn 
arme, schrale, 

neutraal en zuur 
reagerende gronden 
het meest geschikt 
voor heidetuinen. 

>>
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Omdat van de meeste coniferengeslachten eindeloos veel 
dwergvormen bestaan, hoef je helemaal geen grote tuin 
te bezitten om ze te planten. Die traag groeiende conife-
ren zorgen voor een stabiele structuur en dat jarenlang 
zonder dat je met de snoeischaar aan de slag hoeft. Van 
onderhoudsarm gesproken!

Heidestruiken en sierconiferen zijn echte zonnekloppers 
die het gewoon zijn in erg droge en vaak moeilijke 
omstandigheden te overleven. 

Heidestruiken 
te kust en te keur

Er bestaan honderden verschillende cultivars van Erica, dop-
heide en winterheide, en van Calluna of struikheide. Beide 

heidegeslachten gelijken op elkaar, maar 
hebben toch opvallende verschillen. 
Struikheide bloeit in de zomer en de herfst. 
Een vroegbloeiende cultivar is Calluna vulga-
ris ‘Tib’ die al in juni kan beginnen te bloeien 
met zuiver paarse bloemen. Augustus en 
september zijn echter de voornaamste bloei-
maanden voor struikheide. De cultivars 
‘Aurea’ en ‘Gold Haze’ hebben goudgeel loof. 
Winterheide, Erica carnea, daarentegen bloeit 
in het late najaar en de winter. Al naar gelang 
de cultivar van december tot mei. Een andere 
dopheide Erica darleyensis en de cultivars 

ervan bloeien eveneens in de winter. Erica darleyensis is de 
enige heide-soort die een bodem met een beetje kalk ver-
draagt.

Haast het hele jaar door bloei

Met een uitgekiende keuze aan heideplanten kun je in een 
heidetuin het hele jaar door bloeiende struikjes hebben en 
een verrukkelijk spel van bladtinten. Die heideplanten zijn 
volmaakte bodembedekkers in een heidetuin, waarin wegens 
de schrale bodem weinig onkruid kiemt. 
 

Heidestruiken 
verjongen
Vooral struikheide heeft de 
neiging na verloop van jaren 
slordig uit te groeien. Door 
deze enigszins knoestige 
heidestruikjes in de winter 
dieper te planten zodat de 
groene toppen slechts een 
15-tal cm boven de grond 
priemen zien ze er snel weer 
fris en mooi uit. 

Met een uitgekiende 
keuze aan 

heideplanten kun je 
in een heidetuin het 

hele jaar door 
bloeiende struikjes 

hebben

tip



Familie is méér dan bloedverwanten. Familie, dat zijn mensen aan wie u liefde geeft en van wie u warmte terugkrijgt. 
Ook al wonen ze aan de andere kant van de wereld. Via uw nalatenschap voor onze stichting schenkt u kansarme 
kinderen in Latijns-Amerika en Haïti een nieuwe start. Dankzij u verwerken ze hun trauma’s, krijgen ze medische 
zorg, de nodige gezonde voeding en gaan ze naar school.

Stuur dit strookje, volledig ingevuld, terug naar:
Stichting Onze Kleine Weeskinderen, t.a.v. Joëlle Pollentier, Heydenberglaan 45/5, 1200 Brussel



Voornaam en naam:

Straat en nr./bus: 

Postcode:                                    Gemeente:

Telefoonnummer:
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NIET ALLE FAMILIE WOONT DICHTBIJ …

WELKOM IN ONZE INTERNATIONALE FAMILIE!WELKOM IN ONZE INTERNATIONALE FAMILIE!

JA, ik wil vrijblijvend de gratis brochure over nalaten 
aan Stichting Onze Kleine Weeskinderen ontvangen!

• Hoopvolle verhalen van kinderen
• Geïnspireerd door christelijke waarden
• Met praktische tips voor uw testament

JA, ik wil hierover 
praten met Joëlle. 
Dat verplicht me tot 
niets.

Joëlle Pollentier
Directeur & 

uw vertrouwenspersoon
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comfortabel  
geholpen bij urineverlies

We luisteren naar je verhaal. Zo kunnen we je 
helemaal op maat helpen en adviseren. We helpen je 
kiezen uit een uitgebreid gamma hulpmiddelen. Van 
absorberend ondergoed tot wegwerpverbanden: de 
keuze is groot. Je krijgt ook praktische tips en advies 
om je urineverlies te verminderen of zelfs volledig te 
laten verdwijnen.

We helpen je discreet, persoonlijk en veilig in  
een van onze vestigingen. Kom langs, en ontdek  
welk incontinentiemateriaal het best bij jouw situatie 
past. Al onze hulpmiddelen zijn geslachtsspecifiek  
en hebben een anatomische pasvorm. Zo blijf je in  
alle discretie en comfort voluit van je leven genieten. 

Maak een afspraak met een van onze 
specialisten via 03 205 69 22. 

Stel je vragen op www.goed.be aan  
onze specialisten continentiezorg  
via de chatfunctie.

Lees meer over urineverlies op  
www.goed.be/incontinentie-mannen. 

Surf naar www.goed.be voor ons aanbod 
en onze vestigingen. 

Ontdek ook ons online aanbod op  
www.goed.be/webshop.  

Heb je als (jongere) man last van urineverlies? 
Maak er geen taboe van. 1 op de 4 mannen boven 
de vijftig krijgt op een bepaald moment te maken 
met incontinentie. Je staat er dus niet alleen 
voor. Maak zeker een afspraak met een specialist 
continentiezorg bij Goed. 

webinar
bekkenbodemtraining voor mannen

Train je bekkenbodemspieren  
en voorkom urineverlies dankzij:
• nuttige oefeningen van een professioneel kinesist
• concreet advies van onze specialist continentiezorg

dinsdag 28 september om 13 uur of  
donderdag 30 september om 20 uur (telkens 1,5 uur) 

Schrijf in via www.goed.be/webinar-bekkenbodemtraining

Na het webinar krijg je de mogelijkheid om gratis een begeleidingsprogramma te volgen.

laat incontinentie je leven niet ontregelen

...

in oktober 
volumekorting 
op TENA MEN
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Florian Van Acker behaalde in het tafeltennis een gouden medaille op 
de Paralympische Zomerspelen 2016 en brons op die van 2020. Hij werd 
wereldkampioen in 2018 en is tweevoudig Europees kampioen. Maar het is 
vooral met zijn spontane interview in 2016, waarin hij vaak ‘poef’ zei, dat hij 
de harten van menig sportliefhebber veroverde. Hoe ziet zijn cultureel en 
culinair leven eruit?

Laat het duidelijk zijn, Florian is een 
levensgenieter. Spaghetti carbonara 
is zijn absolute favoriete gerecht. 
“Je mag de guanciale niet opjagen”, 
zegt hij. Guanciale is Italiaans 
geconserveerd en gehard spek van 
varkenskinnebak en typisch voor de 
Romeinse pasta alla carbonara. 
“Het vlees heeft genoeg vet van 
zichzelf, maar je moet het op een 
zacht vuurtje bakken. Anders 
verandert de smaak en dat wil je 
niet. En dan het geheim: ook het 
mengsel van ei en pecorino moet je 
op een zacht vuurtje mengen. 
Anders krijg je roerei. En weet je 
met welke pasta je dit moet eten? 
Met spaghettoni. Dan blijft de saus 
beter plakken.”

Slagroom hoeft niet

Of Florian in Tokyo Japans at? “Alle 
dagen twee keer pasta. Dat heeft 
me gesmaakt. Japans eten is mijn 
ding niet. Geef me maar Italiaans. 
Of een Engels ontbijt. Worstjes, 
bonen in tomatensaus, allemaal 
lekker. En als dessert een dame 
blanche met chocoladesaus van 
Cote d’Or, zonder slagroom. 
Mijn trainer zegt wel vaak 
dat ik op mijn eten moet 
letten. Maar zo lang ik 
me goed voel en goed 

speel, is het toch oké? En als ik te 
dik sta, vermager ik wel.”

Uitgebreide muzieksmaak

“Ik kan lezen en op school was ik 
heel goed in dictee. Toch lees ik niet 
graag. Het stopt bij mijn Facebook-
berichten. Ook een museum of ten-
toonstelling interesseert me niet. 
Maar muziek des te meer. Het aller-
liefste hoor ik Judas Priest. Ken je 
dat? Stevige muziek hé. 

Maar André Rieu hoor ik ook wel 
graag hoor. Of Franse chansons. 
Claude François vind ik fantastisch. 
Voor een wedstrijd gebruik ik geen 
muziek om me te focussen. Ik con-
centreer me door de film van de 
wedstrijd in mijn hoofd af te spelen. 
Ik zie dan voor mij hoe ik ga spelen 
en hoe de tegenstander daar gaat 
op reageren. En in de praktijk klopt 
dat ook meestal.”

Het culturele en culinaire leven van Tafeltennisser Florian Van Acker

een levensgenieter in hart en nieren
Tekst Katrien Vandeveegaete // Foto Belga Image

“Natuurlijk zou ik eens 
graag in een film willen 

mee spelen. Of in Cobra Kai, 
dat moet de 
max zijn.”
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Karate op tv

“Ik hou heel veel van films. Maar nu 
kan ik even niet bedenken wat mijn 
lievelingsfilm is. Mag het ook een 
serie zijn? Cobra Kai op Netflix! Dat 
is het vervolg op The Karate Kid, ah 
ja, die films zie ik heel graag. 
Natuurlijk zou ik eens graag in een 
film willen mee spelen. Of in Cobra 
Kai, dat moet de max zijn.” 



10 om niet 
te missen

1 Lichtfestival Gent
Van woensdag 10 tot en met 14 novem-
ber brengt de langverwachte vijfde editie 

van Lichtfestival Gent opnieuw licht in donke-
re dagen. Het is alweer 10 jaar geleden dat de 
eerste editie plaatsvond. Tijd dus voor een 
feestje! Lichtfestival Gent haalt straks 32 
lichtkunstwerken naar Gent die samen 35 
locaties inpalmen. Vier daarvan zijn de 
publiekslievelingen van de afgelopen 10 jaar, 
die terugkomen in licht gewijzigde vorm. Het 
gratis festival start om 19 uur (op zondag om 
18 uur) en eindigt om middernacht. 

Van 10 t.e.m. 14 november 2021 
Praktische info en parcours: 
www.lichtfestivalgent.be

2 Griezelen met  
De gebroeders Schimm
De Gebroeders Schimm is de ideale 

familiefilm voor Halloween! Last van spoken, 
klopgeesten of paranormale pest? De 
Gebroeders Schimm helpen je uit de nood. 
Waar monsters op de loer liggen, komen deze 
professionele spokenjagers in actie. Ze vangen 
alle griezels en sluiten ze voorgoed op, in de 
kast, kelder, of onder het bed. Tot ze dankzij 
het eigenzinnige meisje Lilith een nieuw boven-
natuurlijk verschijnsel op het spoor komen. 
Samen met Lilith en haar vrienden gaan de 
Gebroeders Schimm het gevaarlijkste monster 
uit hun hele loopbaan te lijf, het monster dat 
zich in ieder van ons schuilhoudt.

Film van Michael en Andrew Van Ostade. Met 
ondermeer Eva Luna Van Hijfte, Tine Embrechts, 
Sven De Ridder, Jan Verheyen, Joke Emmers,…
Vanaf 3 november in de Vlaamse bioscoop.
Win een duoticket zie pag. 54

3 10 jaar Muller Van Severen
De langverwachte uitbreiding van het museum komt eraan, tijd om 
de collectie een laatste keer voor de tijdelijke sluiting te tonen 

door de blik van het Gentse ontwerpersduo Muller Van Severen. Zij vieren 
dit jaar hun 10-jarig bestaan. Fien Muller en Hannes Van Severen werken 
al sinds 2011 aan een inspirerend oeuvre van sculpturale meubelstukken 
en objecten. Deze eerste grote tentoonstelling in hun thuisstad viert dit 
jubileum in twee delen. Op vraag van Design Museum Gent gingen de ont-
werpers aan de slag met de uitzonderlijke collectie van het museum. Hun 
intuïtieve en eclectische selectie van een 100-tal collectiestukken gaat in 
dialoog met eigen werk in een grote installatie op het gelijkvloers van het 
museum. In de historische salons tonen ze hun parcours door de blik van 
10 sleutelfiguren die mee hun pad hebben bepaald.

Expo nog tot 6 maart 2022 
Info en tickets: www.designmuseumgent.be
Win een duoticket zie pag. 54
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4 Podcast Goud aan zee
Achille Van Ingelgem maakte 
als bachelorproef een driede-

lige podcastreeks over een fascine-
rend oud familieverhaal over zijn 
grootvader zaliger.  Al jaren doet er 
in zijn familie een verhaal de ronde 
over….goud. Na een woelig leven en 
verschillende tegenslagen zit groot-
vader financieel aan de grond. 
Gelukkig is er een uitweg: zijn goede 
excentrieke vriend Pol belooft hem 
‘goud aan zee’. Via getuigenissen 
van zijn grootmoeder, ooms en tan-
tes probeert Archille de waarheid 
aan het licht te brengen. 

NTR Nominatie podcastprijs 2021, 
Achille van Ingelgem, RITCS Brussel.  
Te beluisteren via Soundcloudpagina 
van Achille Van Ingelgem.



5 Het familiegeheim 
van Florence Grace
Het weesmeisje Florence Buckley 

woont bij haar oma op 
de uitgestrekte heide-
velden van Cornwall. Ze 
leiden een simpel maar 
gelukkig bestaan. Totdat 
Florence’ oma overlijdt 
en er een lang verbor-
gen geheim aan de 
oppervlakte komt: 
Florence blijkt familie te 
zijn van de rijke en 
beruchte familie Grace. Halsoverkop ver-
huist Florence van het ruige platteland 
naar de sprankelende grote stad, waar ze 
wordt ondergedompeld in overvloedige 
rijkdom. Al snel blijkt echter dat dit leven 
een keerzijde heeft, want Florence raakt 
het contact kwijt met de mensen van wie 
ze houdt. Florence moet alle vertrouwde 
gewoontes van het platteland vergeten om 
het in de grote stad te kunnen maken en 
dan is er ook nog de aantrekkingskracht tot 
de mysterieuze Turlington Grace, die duis-
tere geheimen lijkt te koesteren…

Het familiegeheim van Florence Grace, 
Tracy Rees, Xander Uitgevers, 19.99 euro. 
> WIN een exemplaar zie pag. 54

7 Inspirerende scheurkalander 
Een scheurkalender die je wakker maakt, nu eens met een (eigen)wijs citaat, 
dan weer met een ademhalingstip of doordenkertje. Luchtig, licht, ontspan-

nend én verrijkend. In 2022 kun je gegarandeerd elke ochtend geïnspireerd aan de 
dag beginnen. Een kalender vol motivatie, wijsheid, enthousiasme en veel humor. De 
tekeningen van Inge Jacobs en de teksten van Ingeborg TM Sergeant bieden een knip-

oog, wat relativering, veel verdieping en nog meer verlichting.

Ingeborg en Inge in 2022, elke dag een goed gevoel, Uitgeverij Manteau, 
14,99 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 54

8 Het uur van de meeuwen
In Hondarribia, een kleurrijk vissersdorpje op de grens tussen Spanje 
en Frankrijk, vindt een vrolijk festival plaats. Midden in de traditione-

le optocht wordt plotseling een vrouw bruut vermoord en de dader weet in 
alle chaos te ontsnappen. Inspecteur Ane Cestero en haar speciale eenheid 
zullen de meedogenloze moordenaar moeten opsporen, die niet van plan is 
te stoppen. Sterker nog: hij gaat volledig in de aanval. Een zenuwslopende 
zoektocht langs uitgestrekte zoutvlaktes, wijngaarden en verlaten ciderfa-
brieken volgt, waarna Ane ontdekt dat de zaak veel groter is dan ze ooit had 
kunnen vermoeden. Er begint een race tegen de klok, en Ane en haar team 
zullen snel moeten ingrijpen voordat er meer slachtoffers vallen. Het uur van 

de meeuwen is een gelaagde, onweerstaanbaar zinderende thriller, waarin het Baskische land-
schap de hoofdrol opeist, en die ons confronteert met een van de ergste vijanden: de allesover-
heersende haat die zich diep verborgen in ieder van ons schuil kan houden…

Het uur van de meeuwen, Ibon Martin, Xander Uitgevers, 21.99 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 54

6 Appels vallen niet
Zo op het eerste oog zijn de 
Delaneys een gezin om jaloers op 

te zijn. De voormalige tennisleraren Joy en 
Stan winnen nog altijd elk toernooi waar-
aan ze meedoen, en nu ze hun familiebe-
drijf verkocht hebben, 
is er alle tijd om te 
leren ‘ontspannen’. 
Hun vier volwassen 
kinderen hebben ieder 
hun eigen drukke 
leven, en hoewel het 
de vraag is of zij daar 
alles uit halen, wordt 
dit nooit hardop 
gezegd. Maar dan ver-
dwijnt Joy Delaney. En de kinderen bekij-
ken het huwelijk van hun ouders en hun 
eigen verleden met nieuwe, geschrokken 
ogen. Heeft haar verdwijning misschien te 
maken met die mysterieuze logé, een jaar 
geleden?  Was alles wel rozengeur en 
maneschijn in huize Delaney...?

Appels vallen niet, Liane Moriarty, 
Prometheus Uitgeverij, 22,99 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 54

9 De Tachtigjarige vrede
Nog niet zo lang geleden zei Kees 
van Kooten in een interview: ‘Een 

biografie is niet meer nodig, ik heb alles 
zelf verteld. Ik ga de rest van mijn leven 
veel liever lezen dan schrijven.’ Ter gele-

genheid van de bloem-
lezing De tachtigjarige 
vrede las hij voor het 
eerst sinds tijden weer 
zijn eigen verhalen. Ze 
brachten hem niet 
alleen terug naar het 
verloop van zijn lange 
leven, maar eveneens 
werd hij de lezer van 
zijn eigen hilarische 

fantasie. De verhalen uit Hedonia, 
Zwemmen met droog haar, de 
Treitertrends, de Modermismen en de vele 
andere bundels – ze zijn even sterk en 
humoristisch als de lenige geest van Kees 
van Kooten zelf. Het is met die krachtige 
verbeelding dat hij nu zichzelf portretteert 
aan de hand van zijn verhalen. 

De tachtigjarige vrede, Kees Van Koten, 
Uitgeverij De Bezige Bij, 22.99 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 54

10 Bloemen van steen
Tijdens de Eerste Wereldoorlog strijdt 
het Italiaanse leger in een reeks veld-

slagen tegen Oostenrijk-Hongarije. Hoog in de 
Alpen ontstaat al snel een loopgravenoorlog. In 
de sneeuw en ijle lucht vechten duizenden jonge 

mannen voor hun leven. Er 
volgt een wanhopige oproep 
aan de bevolking om de man-
schappen te helpen. 
Honderden vrouwen uit de 
onderliggende dorpen komen 
in actie. Ze zijn van alle leef-
tijden en met gevaar voor 
eigen leven torsen ze manden 
vol voedsel en munitie 
omhoog de bergen in naar 

het front. Ze worden Le Portatrici genoemd, de 
Draagsters, en uiteindelijk zijn zij het die de licha-
men van de jonge mannen weer de berg af zullen 
dragen. In Bloemen van steen volgen we de lotge-
vallen van vijf bijzondere vrouwen door de ogen 
van Agata, een jonge vrouw die tegelijkertijd moet 
zorgen voor haar stervende vader. Agata’s ver-
haal, en dat van Caterina, Viola, Lucia en Maria, 
geeft deze vrouwen hun rechtmatige plaats in de 
geschiedenis terug.

Bloemen van steen, Ilaria Tuti, Uitgeverij De 
Bezige Bij, 20.99 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 54
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Woldoeners. Is dat een boek met patronen? Nee, dat is het niet. Ook al 
staan er breiprojecten in. Maar veel meer dan de patronen gaat het om de 
verhalen. “Wanneer mensen niet goed in hun vel zitten, krijgen ze van de 
dokter soms het advies om te mediteren of aan yoga te doen. Maar waarom 
zouden mensen hun creatief brein niet aanspreken? Handwerk is ook een 
manier om aan je mentaal welzijn te werken”, zegt Griet Van Beveren. 
Samen met Veerle De Niel schreef ze het boek Woldoeners.

In de wolwinkel van Veerle komt veel 
volk over de vloer. “Ik merkte al snel 
dat mensen hier op verhaal komen. Ik 
verkoop niet alleen wol, ik help klanten 
ook bij hun breiprojecten en organi-
seer workshops. Handwerk helpt in 
moeilijke periodes. Het maakt je hoofd 
leeg, je ontspant waardoor je beter kan 
slapen zodat je veerkracht verhoogt. 
Het valt me elke keer opnieuw op als 
mensen hun verhaal vertellen: hand-
werk werkt helend.”

Hartslag daalt als je breit

Griet: “Ik hoorde de verhalen van 
Veerle. En al heb ik zelf niet zo veel 
met handwerk, het benieuwde me wel 
om te weten waarom breien stress ver-
laagt. Dat vroegen we aan een aantal 
experten. Steven Laureys, neuroloog, 
stelde vast dat je hersenen op dezelf-
de manier reageren als wanneer je een 
meditatie-oefening doet. Onderzoek 
van Harvard bevestigt dat de hartslag 
naar beneden gaat als je breit.”
Veerle: “En Dirk De Wachter vertelde 
dat er een breiclub is in het psychia-
trisch ziekenhuis waar hij aan verbon-
den is. Daardoor worden banden 
gesmeed – vaak ook intergenerationeel 
– waardoor handwerk verbindend 
werkt. Het brengt mensen samen. 
Bovendien is breien een zeer laag-
drempelige en toegankelijke manier 
van ontspanning. Je doet het waar en 
wanneer je wil, je hebt alleen breinaal-
den en wol nodig.”

Haken troost

Griet: “Ik heb niet veel met wol. Maar in 
januari van dit jaar is mijn mama her-

vallen met borstkanker. Ik wou haar 
iets geven om haar te troosten en 
steun te geven, maar ik vond niets. Ik 
ben wel een fijne sjaal beginnen te 
haken om haar cadeau te geven. 
Eigenlijk als metafoor voor haar her-
stel. Want haken is moeilijk voor mij, ik 
laat steken vallen, soms moet ik hele-
maal opnieuw beginnen, ik geraak ont-
moedigd en gefrustreerd. Toch zet ik 
door. En dat haakproces is zo gelijklo-
pend aan het herstelproces van mijn 
mama. Ze is nog nooit eerder zo 
geraakt geweest door een cadeau als 
door mijn zelfgehaakte sjaal. En toen 
kwam de klik in mezelf: ik voelde door 
het haken een verbondenheid met mijn 
mama; het heeft alleszins voor verdie-
ping gezorgd.”

Creëren zonder patroon

Veerle: “Verhalen boeien me. Op een 
workshop zei een vrouw me dat ze zo 
vast breit dat ze op het einde altijd een 

bolletje wol over heeft. Dus vroeg ik of 
ze graag controle had. Ze hakte in haar 
leven enkele knopen door en dat merk 
je aan haar breiwerk. Nu heeft ze geen 
bolletje wol meer over.”

“Mijn mama is altijd al met hobby’s 
bezig geweest waarbij handwerk een 
grote plaats inneemt. In het zesde 
leerjaar maakte ik voor een juf uit de 
kleuterklas nieuwe kleedjes voor alle 
poppen. En ik heb de microbe overge-
dragen op mijn dochters. Mijn jongste 
ontwerpt bijvoorbeeld zelf haar truien 
in zes kleuren. Ze heeft er ongelooflijk 
inzicht in. En ik merk dat ik dat inzicht 
ook heb. Het voelt voor mij zo vanzelf-
sprekend. Creëren, liefst zonder 
patroon, niet weten waar je gaat uitko-
men en dus ook al eens opnieuw moe-
ten beginnen, vind ik geweldig.” 

“Breien een zeer 
laagdrempelige en 
toegankelijke manier van 
ontspanning. je hebt alleen 
breinaalden en wol nodig.”

Griet Van Beveren & Veerle De Niel

“Handwerk werkt helend”
Tekst Katrien Vandeveegaete

Woldoeners, 
Griet Van Beveren en Veerle 
De Niel, Uitgeverij Wit Zand.

> WIN een exemplaar 
zie pag. 54
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‘Papa die 
mij naar het 
werk brengt’

Wij wel! En bij ons sta je er niet alleen voor. CM biedt je 
graag hulp en ondersteuning. Ga naar cm.be/mantelzorg.

HERKEN JIJ EEN MANTELZORGER? 

MANTELZORG,
WA’S
DA?

CM. Jouw gezondheidsfonds.



waar men komt 
langs vlaamse 

wegen, overal kom 
je interessante 
bewoners tegen. 

okra-magazine  
geeft je elke maand 

een kijk op een 
vlaamse weg en 

maakt een praatje 
met wie er woont.

Frank Segers 
zet de 

familiezaak 
verder in 

Sint-Gillis

Tekst Matthias Van Milders // Foto François De Heel

“Een fazant verdient het om goed 
verzorgd te worden 

tot hij op je bord komt”

Zijn grootvader begon ooit een speciaalzaak in wild en gevogelte in Sint-Gillis (Brussel). Intussen 
staat met Frank Segers al de derde generatie aan het roer van Maison Segers, dat uitgegroeide tot 
een volwaardige beenhouwerij. Frank en zijn vrouw Gaby werken hard, want de liefde voor het vak 
is groot.

50

langs

vlaamse

wegen
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“Mijn grootvader - hij werd 93 jaar - 
leverde gevogelte in een klein win-
keltje in Sint-Gillis”, vertelt Frank in 
zijn woning boven de winkel. “Toen 
de uitbaters ermee stopten, sprong 
hij er meteen op. Hij startte hier een 
kleinhandel in wild en gevogelte. 
Mijn grootmoeder liet er haar stu-
dies farmacie voor vallen. Mijn vader 
en mijn nonkel Willy plukten de 
spreeuwen en de mussen, die wer-
den verkocht voor vier of vijf cent. Ze 
deden er bijna honderd per uur, dat 
was een wedstrijdje.”
Nadat Franks vader de zaak over-
nam, bouwde hij die verder uit. 
“Maar mijn papa wilde nooit té groot 
worden. Hij is een levensgenieter die 
graag op restaurant gaat. Met de 
opbrengst van de zaak kon dat. Maar 
het moest dus wel beheersbaar blij-
ven. Duivenmelker was hij ook. Toen 
mijn ouders nog boven de zaak 
woonden, zaten hier boven het dak 
meer dan honderd duiven.”

Dag en nacht werken

De jonge Frank Segers behaalde de 
nodige diploma’s, onder meer van 
beenhouwer en traiteur. “In het wild-
seizoen begon ik mee te draaien bij 
mijn ouders. We werkten dan dag en 
nacht.”
Vader Segers, een geboren commer-
çant, kocht twee huizen verder een 
beenhouwerij aan een schappelijke 
prijs. Daarmee lag de weg open voor 
Franks eigen zaak. Maar de jonge 
twintiger was dan wel thuis in wild 
en gevogelte, een klassieke been-
houwerij openhouden, was nog iets 
anders. “Ik kende daar niks van. 
Nadat ik even meedraaide in de 
beenhouwerij van een goeie kame-
raad en met wat hulp van een 
gepensioneerde beenhouwer, open-
de ik op 21 maart 2000 mijn eigen 
zaak. Dat was hard werken. Ik sliep 
gedurende enkele maanden bijna 
niet en woog nog amper 73 kilo.”
Intussen zijn Franks ouders met 
pensioen en integreerde hij hun 
zaak in de zijne. Na een grondige 

“Alle medewerkers staan 
klaar om met z’n allen de 

nacht van 23 op 24 december 
door te werken. Dat is 

plezant! Wat muziek, wat 
lachen en dan gaat het rap 

vooruit.”

renovatie werd de winkel een stuk 
groter. “Vandaag zijn we toch wel 
een beetje een instituut in Sint-
Gillis, al hebben we ook veel klanten 
die van verder komen. Hier is keuze 
en het is betaalbaar voor elk 
publiek.”

“Op twintig jaar is mijn cliënteel erg 
veranderd. Veel klanten van mijn 
ouders zijn inmiddels gestorven. 
Hun kinderen wonen vaak buiten 
Sint-Gillis. Vroeger hadden we klan-
ten die elke dag passeerden voor 
twee schellekes hesp en een schel 
kaas. Nu komen mensen vaak één 
keer per week voor een grotere aan-
koop. Ik heb ook de indruk dat meer 
jongeren iets goeds willen eten. Dat 
is volgens mij dankzij COVID. De 
mensen bleven meer thuis om te 
koken.”

Pensen en pasteien

“Dat we veel zelf maken, trekt men-
sen aan. Bij ons vind je dingen die je 
elders niet vindt. Zo proberen we 
elke week een nieuwe worst uit. 
Soms is die te zout of te pikant. 
(lacht) Maar meestal lukt dat toch. 
Een tijd terug had ik veel te veel 
koriander. Daarom probeerde ik 
worst met koriander. Awel, die was 
zelfs heel goed gelukt!”

Ook met belegde broodjes durft 
Frank te experimenteren. Zijn klan-
ten weten dat duidelijk te smaken, 
want elke middag staat er een lange 
rij hongerige liefhebbers aan te 
schuiven. “Ooit kocht ik één stok-
brood bij de bakker om de hoek. Dat 
werden er twee, daarna drie. Na 
twee maanden zat ik al aan dertig 
stokbroden. Ik werd slimmer en 

begon ze zelf af te bakken. Nu ver-
koop ik soms 250 of 300 broodjes op 
een middag. Ik probeer nieuwighe-
den uit of zoek inspiratie op het 
internet. Soms zijn de meisjes in de 
winkel niet content, want ik bedenk 
wel eens ingewikkelde broodjes. 
Daar hebben ze veel werk aan.”
Een echte specialiteit van het huis 
Segers zijn de pensen. “Daarvoor 
komen ze zelfs van den buiten, hoe-
wel je daar ook pensen vindt. Maar 
ik heb een grote keuze, zeker tijdens 
het jachtseizoen. Ik ben trots op al 
mijn producten, maar zeker op de 
pensen. En ook op mijn pasteien, de 
patés. Die maak ik het ganse jaar 
door, wildseizoen of niet, en die ver-
kopen goed. Ze zijn ook in trek bij de 
restaurants.”

Alle registers open

Dat Maison Segers in oorsprong in 
wild en gevogelte deed, is te merken 
op 15 oktober. Dan start het wildsei-
zoen en trekt Frank alle registers 
open met een uitgebreid wildaan-
bod. “Vanaf dan is het volle bak, dat 
is de drukste tijd van het jaar, tot 31 
december. De grootste piek ligt tus-
sen 15 en 24 december. De winst-
marge in die periode bepaalt of we 
een goed jaar hebben of niet. In die 
periode rij ik twee keer met mijn pa 
naar Rungis, de grote internationale 
markt in Parijs. Daar gaan we onze 
kalkoenen en andere mooie produc-
ten halen. We nemen ze direct mee. 
Eerst nog even een koffietje en iets 
lekkers eten, en dan keren we terug 
naar Brussel.”

“Mijn ma helpt in die periode ook 
mee. Het is ons werk, het is ons 
leven. We hebben deze zaak de afge-
lopen 71 jaar opgebouwd. Dat kun-
nen er niet veel zeggen. Mij hebben 
ze altijd gezegd: de derde generatie 
is de moeilijkste, die helpt de zaak 
naar de knoppen. Maar kijk, ik ben 47 
jaar en ik sta hier nog altijd, hé. Ik 
heb mijn ouders altijd zien werken, 
ik ken de waarde van het geld en de >>
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waarde van het product. Je moet je 
product koesteren. Een fazant ver-
dient het om goed verzorgd te wor-
den tot hij op je bord komt. Dat heb 
ik geleerd van mijn pa.”

De Parvis

“Met de andere beenhouwers uit de 
buurt heb ik een goede verstand-
houding. Sint-Gillis blijft nog altijd 
een gehuchtje, hé. Iedereen kent 
hier iedereen. Als ik ’s avonds met 
de hond buitenga, dan zit ik vaak te 
babbelen met andere hondeneige-
naars. Daar zitten Belgen bij, 
Marokkanen, Ecuadorianen, 
Chinezen, … en dat lukt allemaal. Nu, 
problemen zijn er ook hoor. Het is 
hier een druk pleintje, er is horeca. 
Dat brengt miserie mee. Beetje 
drugsproblemen, beetje toxicoma-
nen,…” 

Even na ons gesprek zal Frank zijn 
winkel sluiten, uitzonderlijk al om 
vier uur ’s middags. Hij is solidair 
met een actie van de handelaars en 
horeca-uitbaters uit de buurt. Het 
vlakbij gelegen Sint-Gillisvoorplein, 
beter bekend als de Parvis, is popu-
lair omwille van zijn vele gezellige 
restaurants en cafés. Bij mooi weer 

zijn de terrassen er goed gevuld en 
hangt er een feestelijke ambiance. 
Maar mensen worden er de laatste 
tijd soms ook lastiggevallen en dat 
is de middenstand beu. “Er is een 
kleine groep drugsverslaafden die 
voor problemen zorgt. Daarom gaan 
de winkels en de horecazaken dicht. 
De solidariteit is groot. Het is aan de 
politiek om iets aan het probleem te 
doen.”

Niet allemaal rozengeur en 
maneschijn

“We werken hier met acht mensen, 
mijn vrouw Gaby en mezelf meegere-
kend. Ons personeel is trouw. Mijn 
gast Eddy werkte al bij mijn ouders, 
hij heeft mij nog de papfles gegeven. 
We hebben hier een goeie compag-
nie, we komen goed overeen en 
staan klaar voor elkaar. Er zijn 
natuurlijk wel eens wrijvingen. Maar 
weet je, alle medewerkers staan 
allemaal klaar om met z’n allen de 
nacht van 23 op 24 december door 
te werken. Dat is plezant! Wat 
muziek, wat lachen en dan gaat het 
rap vooruit. Op kerstavond gaan we 
allemaal vroeg slapen, dan zijn we 
uitgeteld. Kerst vieren we zelf op 25 
december.”

Frank werkt al z’n hele leven met 
familie. Eerst met zijn ouders, nu 
met zijn vrouw. “Je bent elke dag 
samen en dat kan spanningen mee-
brengen. Over kinderen, geld, perso-
neel. Je moet een sterk karakter 
hebben. Het is hier niet allemaal 
rozengeur en maneschijn.”

“Na mijn scheiding werkte ik een tijd 
alleen in de zaak. Toen ik Gaby leer-
de kennen, werkte ze in de veilig-
heidssector. Ik herinner me die 
avond nog goed. Ik speelde darts – 
dat doe ik fervent – en zag haar zit-
ten. Ik kon mijn ogen niet meer van 
haar af houden. Van het een kwam 
het ander. En nu hebben we samen 
een zaak. In het begin moesten de 
medewerkers wel wennen aan een 
nieuwe baas. Ze wilden niet luisteren 
naar Gaby, want die kende het vak 
nog niet. Nu wel, maar destijds gaf 
dat veel strubbelingen. En ik zat daar 
dan tussen. Ik ben een brave kloot, 
maar mijn vrouw is anders. We vul-
len elkaar goed aan.” (lacht)
“Samen genieten we van de kleine 
dingen: met z’n tweeën een restau-
rantje doen of er met ons gezin even 
op uit trekken naar onze caravan in 
Nederland. Genieten van het leven, 
dat hebben we moeten leren.”

“Genieten van het 
leven, dat hebben we 
moeten leren.”

langs

vlaamse

wegen

>>
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HORIZONTAAL
1 vogelnaam 6 bevestigingsmiddel 10  
smekend verzoek 14 afgod 15 schuifbak in 
een kast 16 sierplant 17 stekelige plant 18 
erbinnen 19 grote batterij 20 volgens oude 
gewoonte 23 dopingproduct (afk.) 24 roem 
25 Griekse letter 28 steuntouw 31 huisdier 
van zuiver ras 36 handsieraad 38 vervelend 
wezen 40 scheepslading 41 ouderwetse 
herenhalsboord 44 strijdperk 45 plastic 
bouwstenen 46 rivier in Frankrijk 47  
nabericht 49 Europeaan 51 onbepaald  
voornaamwoord 52 uitroep van droefheid 
54 filmpersonage 56 controlerend genees-
heer 65 computerdeskundige 66 dunne plek 
in weefsels 67 vogel 68 rivier in Rusland 69 
internetverbinding 70 siersteen 71 slag-
instrument 72 september (afk.) 73 voorstel.

VERTICAAL
1 versieringsband 2 rivier in Polen 3 kerke-
lijke rechtbank 4 gordijnrail 5 ovaal 6 boet-
seermateriaal 7 zonderling 8 rivier in Italië 9 
man 10 staaf goud 11 elektrolytische con-
densator (afk.) 12 tv-programma 13 honderd 
jaar 21 heilig voorwerp van de indianen 22 
afgebakende weg 25 van het genoemde 26 
hoofdsieraad 27 volgende 29 koraaleiland 
30 kleur 32 kaartterm 33 markttent 34 sier-
plant 35 hoog bouwwerk 37 aanwijzend 
voornaamwoord 39 bijgevolg 42 navigatie-
middel 43 stekel 48 brandstof 50 paarden-
borstel 53 eerbetoon 55 zeer langzaam 
(muziek) 56 stof 57 tafelgast 58 rivier in 
Italië 59 openbaar vervoermiddel 60  
stekend insect 61 verdikte huid 62 deel van 
een bijenkorf 63 stevig 64 internetlocatie.

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11 12 13

14  15  16

17  18  19

20 21 22

   23   24     
25 26 27  28 29 30  31 32 33 34 35

36 37  38 39  40

41 42 43

44  45  46

47 48  49 50  51

    52 53   54 55    
56 57 58 59 60 61 62 63 64

65  66  67

68  69  70

71  72  73

HORIZONTAAL

1 vogelnaam 6 bevestigingsmiddel 10 smekend verzoek 14 afgod 15 schuifbak in een kast 
16 sierplant 17 stekelige plant 18 erbinnen 19 grote batterij 20 volgens oude gewoonte 
23 dopingproduct (afk.) 24 roem 25 Griekse letter 28 steuntouw 31 huisdier van zuiver ras 
36 handsieraad 38 vervelend wezen 40 scheepslading 41 ouderwetse herenhalsboord 
44 strijdperk 45 plastic bouwstenen 46 rivier in Frankrijk 47 nabericht 49 Europeaan 51 on-
bepaald voornaamwoord 52 uitroep van droefheid 54 filmpersonage 56 controlerend ge-
neesheer 65 computerdeskundige 66 dunne plek in weefsels 67 vogel 68 rivier in Rusland 
69 internetverbinding 70 siersteen 71 slaginstrument 72 september (afk.) 73 voorstel.
VERTICAAL

1 versieringsband 2 rivier in Polen 3 kerkelijke rechtbank 4 gordijnrail 5 ovaal 6 boetseer-
materiaal 7 zonderling 8 rivier in Italië 9 man 10 staaf goud 11 elektrolytische condensator 
(afk.) 12 tv-programma 13 honderd jaar 21 heilig voorwerp van de indianen 22 afgebaken-
de weg 25 van het genoemde 26 hoofdsieraad 27 volgende 29 koraaleiland 30 kleur 
32 kaartterm 33 markttent 34 sierplant 35 hoog bouwwerk 37 aanwijzend voornaamwoord 
39 bijgevolg 42 navigatiemiddel 43 stekel 48 brandstof 50 paardenborstel 53 eerbetoon 
55 zeer langzaam (muziek) 56 stof 57 tafelgast 58 rivier in Italië 59 openbaar vervoermid-
del 60 stekend insect 61 verdikte huid 62 deel van een bijenkorf 63 stevig 64 internetloca-
tie.
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HORIZONTAAL

1 vogelnaam 6 bevestigingsmiddel 10 smekend verzoek 14 afgod 15 schuifbak in een kast 
16 sierplant 17 stekelige plant 18 erbinnen 19 grote batterij 20 volgens oude gewoonte 
23 dopingproduct (afk.) 24 roem 25 Griekse letter 28 steuntouw 31 huisdier van zuiver ras 
36 handsieraad 38 vervelend wezen 40 scheepslading 41 ouderwetse herenhalsboord 
44 strijdperk 45 plastic bouwstenen 46 rivier in Frankrijk 47 nabericht 49 Europeaan 51 on-
bepaald voornaamwoord 52 uitroep van droefheid 54 filmpersonage 56 controlerend ge-
neesheer 65 computerdeskundige 66 dunne plek in weefsels 67 vogel 68 rivier in Rusland 
69 internetverbinding 70 siersteen 71 slaginstrument 72 september (afk.) 73 voorstel.
VERTICAAL

1 versieringsband 2 rivier in Polen 3 kerkelijke rechtbank 4 gordijnrail 5 ovaal 6 boetseer-
materiaal 7 zonderling 8 rivier in Italië 9 man 10 staaf goud 11 elektrolytische condensator 
(afk.) 12 tv-programma 13 honderd jaar 21 heilig voorwerp van de indianen 22 afgebaken-
de weg 25 van het genoemde 26 hoofdsieraad 27 volgende 29 koraaleiland 30 kleur 
32 kaartterm 33 markttent 34 sierplant 35 hoog bouwwerk 37 aanwijzend voornaamwoord 
39 bijgevolg 42 navigatiemiddel 43 stekel 48 brandstof 50 paardenborstel 53 eerbetoon 
55 zeer langzaam (muziek) 56 stof 57 tafelgast 58 rivier in Italië 59 openbaar vervoermid-
del 60 stekend insect 61 verdikte huid 62 deel van een bijenkorf 63 stevig 64 internetloca-
tie.
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Oplossing Kruiswoordraadsel oktober 2021

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11 12 13

14  15  16

17  18 19  20

21 22  23  24 25

26 27  28    

   29  30 31 32 33

34 35 36  37  38

39  40  41

42  43  44

45 46  47    

   48  49 50 51 52

53 54 55  56  57

58  59 60 61  62

63  64  65 66

67  68  69

HORIZONTAAL

1 uitroep 6 zwak 10 grote zak van jute 14 rivier in Rusland 15 blaasinstrument 16 behoef-
tige 17 noot der redactie (afk.) 18 zelfzuchtig persoon 20 ontkenning 21 gegevens 23 bo-
vendien 24 Aziatische taal 26 fijne kam 28 zangwijsje 29 sukkel 30 netnummer 34 primitief 
wapen 37 handigheid 38 interval 39 lichtpaars 40 rode schmink 41 kampeerverblijf 42 vrou-
welijke aap 43 plaats in de VS 44 type rijtuig 45 stads 47 langs 48 teken 49 rekenmiddel 
53 eetgeluid 56 rijtoer 57 doorzichtig weefsel met fijne mazen 58 moeder van Wilhelmina 
59 om welke reden 62 scheepsvloer 63 inwendig orgaan 64 oorspronkelijk bewoner van 
Peru 65 leer van het heldendicht 67 dokter 68 een moment 69 joods geschrift.
VERTICAAL

1 voetbalterm 2 voegwoord 3 bestelkosten voor poststukken 4 selenium 5 honderd vier-
kante meter 6 waterdamp 7 Belgische provincie 8 antiblokkeersysteem (afk.) 9 kaartspel 
10 gebak 11 begrensd gebied 12 slotwoord van gebeden 13 deel van een fototoestel 
19 doelpunt 22 sportprestatie 25 deel van het lichaam 27 zoen 28 goede eigenschap 30 aar-
den vaatwerk 31 rit 32 in het jaar 33 Europese taal 34 schoollokaal 35 op het kantje 
36 brandstof 37 zeevis 40 aanbeden voorwerp 44 onaangenaam koud 46 een en ander 
(afk.) 47 verbod 49 dwingeland 50 het gehoor betreffend 51 alvorens 52 bedevaartplaats 
53 vergiffenis 54 vorst 55 vlek 56 snelheidswedstrijd 60 Algemeen Nederlands Verbond 
(afk.) 61 niet zonder 66 symbool voor de zuurgraad.
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Stuur je oplossing naar: OKRA-magazine, Kruiswoord 
november 2021, PB 40, 1031 Brussel vóór 1 december 2021. 
De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Voeg een  
postzegel van 1,10 euro toe (niet vastkleven). 



Los het kruiswoordraadsel op 
en win een van onderstaande prijzen

Puzzel en win

Een uitgelezen selectie boeken
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win nog meer prijzen

De gebroeders 
Schimm

10 jaar Muller 
Van Severen

5 duotickets10 duotickets

FILM EXPO

ook voor niet-puzzelaars

> Stuur voor 1 december een kaartje naar OKRA-magazine, PB40, 
1031 Brussel of mail uw naam, adres, lidnummer naar magazine@okra.
be. Vermeld ook naar welk duoticket je voorkeur gaat. Veel geluk.

x 5 exemplaren van #onsmoeder,  
Hanne Luyten & Anne Van Houtven, 
Uitgeverij Borgerhoff& Lamberigts,  
21,50 euro

x 5 exemplaren van Een klein afscheid, 
Joris Hessels & Uus Knops,  
Uitgeverij Borgerhoff&Lamberigts,  
22,99 euro

x 5 exemplaren van Met mes & stokjes, 
Mascha Lammes,  
Uitgeverij Thomas Rap, 35 euro

x 5 exemplaren van Afscheid dat 
verbindt, Hilde Ingels,  
Uitgeverij Lannoo, 19,99 euro

x 5 exemplaren van Het familiegeheim 
van Florence Grace, Tracy Rees,  
Xander uitgevers, 19.99 euro

x 5 exemplaren van Appels vallen niet, 
Liane Moriarty, Uitgeverij Prometheus, 
22,99 euro

x 5 exemplaren van De tachtigjarige 
vrede, Kees Van Koten,  
Uitgeverij De Bezige Bij, 22.99 euro

x 5 exemplaren van Bloemen van steen, 
Ilaria Tuti, Uitgeverij De Bezige Bij,  
20,99 euro

x 5 exemplaren van Het uur van de 
meeuwen, Ibon Martin, Xander uitgevers, 
21,99 euro

x 5 exemplaren van een inspirerende 
scheurkalender, Ingeborg Sergeant, 
14,99 euro
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Ik wil ook zo’n
 toverzetel, Opa!

Naast bellen kunt u ook documentatie aanvragen via www.stannah.be,
per e-mail via info@stannah.be of per post:

Ja, stuur me graag alle info. 
Stuur de ingevulde bon naar Stannah - Poverstraat 208 - 1731 Relegem

Dhr./Mevr.:             Postcode:

Tel.:              E-mail: O
KR

A

24/7
BEREIKBAAR

BEL GRATIS
UW RAADGEVER
0800 26 938

Stannah is dé wereldmarktleider in trapliften

Voor iedere trap een betaalbare oplossing, ook buitenshuis

Verkrijgbaar met levenslange omniumgarantie

Groot aanbod aan jonge tweedehands liften met natrekbare historie

In tijden als deze zien we hoe fi jn
en veilig het is als je autonoom
thuis kunt blijven wonen.
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W i j  m a k e n  ú w  k e u k e n  i n  B e l g i ë

��JAAR

Belgische 
kwaliteit

10 jaar
garantie

Geen 
voorschot

Uw keuken in 
virtual reality

GARANTIE
JAAR

++ Gratis*

TOESTEL        
20%

korting* op 
uw keuken

Gratis*

VAATWAS

BLACK FRIDAY
DEALS

BLACK FRIDAY 
HEEL DE MAAND NOVEMBER

HEEL DE MAAND NOVEMBER

deals

naar 
keuze

waarde € 1.500

KOOKDEMO’S VAN AEG OF SIEMENS

ZATERDAG 13 & ZONDAG 14 NOVEMBER
(13u - 17u)

ALTIJD OPEN OP ZONDAG

Maak een afspraak: 

www.dovy.be/afspraak-maken

Scan me

*Actie geldig van 1/11/2021 tem 30/11/2021 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

Lijst van alle kookdemo's per toonzaal: 
www.dovy.be/evenementen

OPEN OP 11 NOVEMBER


