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Piano … pianissimo! Ik hoor ze mij nog wanhopig de les lezen. De piano
lerares uit mijn kindertijd, die voor de zoveelste keer gebaarde te dempen 
omdat ik te onstuimig op de piano tokkelde. Na al die jaren is het nog niet 
verbeterd. De onrust in mijn hoofd. Het niet kunnen stilzitten. Het stappen 
zonder stoppen, liefst tegen zesenhalf kilometer per uur. Rust staat niet in 
mijn woordenboek. Wel bovenaan op mijn verlanglijst. Ik ben dan ook heel 
blij met de zeven supertips op blz. 22 die zelfs de strafste ijsbeer tot kalmte 
kunnen verleiden. 

Met dat pianospelen is het niets geworden. Mijn getokkel beperkt zich 
vandaag tot enkele meezingers in het rustoord waar mijn schoonmoeder 
verblijft. Op een piano waarvan drie op de vijf noten vals klinken en twee 
haperen, wat mijn geklungel net voldoende maskeert. Het lijkt me nochtans 
zalig om rust te vinden in muziek. Of zang. Of poëzie. Zoals rapper Gianni 
alias Aria (blz. 24) die woorden aan elkaar rijgt op een beat die ongetwijfeld 
zijn hartslag in balans houdt. Knap! Maar niet direct weggelegd voor mij. 

Waar ik wel rustig van word, is een weekendje weg. Eropuit met de personen 
die me lief zijn. Weg van muizenissen en rompslomp. En als ik Annemie 
hoor spreken over gastenverblijf ’t Dorpshuys (blz. 8), dan besef ik dat je 
daar helemaal niet ver voor moet reizen. Gelegen in het Maasland op de 
grens van de Limburgse Kempen, heeft ‘t Dorpshuys alles in petto voor wie 
volledig tot zichzelf wil komen. Puur genieten. Dat zie ik helemaal zitten. 
Zeker als ik er ook nog een stevige fietstocht aan kan vastknopen. En een 
fikse wandeling. Tegen zesenhalf kilometer per uur. Want rust is één ding. 
Maar rust roest, toch?
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 WELKOM

Tekst: Kathleen Wolfs | Fotografie: Suzy Schrijvers

Stap mee in ons verhaal en laat je verrassen,  
inspireren en informeren.

WELKOM

Ontdek  
De Hofstadt 
Zin in een vleugje kunst en 
geschiedenis? Bezoek dan eens 
het stadsmuseum De Hofstadt 
onder het stadhuis van Diest. Je 
vindt er het harnas van de prins 
van Oranje en andere kunsttop-
pers uit de oude Demerstad. Een 
warme welkom krijg je van IN-Z 
die er het onthaal ondersteunt. 
Inkom: € 4 per persoon. Kinderen 
- 12 jaar gratis. Meer info  
op toerismediest.be.

Unieke  
samenwerking  
Zopas zag Poetskracht het dag-

licht. Met deze coöperatieve ven-
nootschap met sociaal oogmerk 
bundelen IN-Z en Groep Vande-
weyer uit Genk hun krachten. 
Een uniek staaltje van samen-
werking tussen social profit en 

profit. Poetskracht voert schoon-
maak- en opruim opdrachten uit 

bij bedrijven, lokale besturen, 
zelfstan digen … Boordevol power  

en met glans. Lees meer  
op poetskracht.be.

IN-Z  
in cijfers
IN-Z is ontstaan in 1996 en 
groeit bijna onophoudelijk. 
Vandaag is IN-Z actief in 112 
steden en gemeenten in Limburg, 
Vlaams-Brabant en Antwerpen. 
Eind vorig jaar telde IN-Z 1.329 
werknemers waaronder 1.206 in 
de basiswerking. Een toename 
van 33 koppen ten opzichte van 
het jaar voordien. IN-Z verleent 
diensten in de domeinen huis-
houdhulp, zorg, kind & vrije tijd, 
horeca & sociaal toerisme en klus 
& groen. Vorig jaar werd 90,7 pro-
cent van de 709.595 gepresteerde 
uren individuele dienstverlening 
besteed aan poets- en huishoud-
hulp met dienstencheques. Meer 
cijfers? Ontdek het jaar verslag 
van IN-Z op in-z.be.

PURE PAUZE 
Een pure keuken, pure 
mensen en puur genieten, 
daarvoor staat Pure Pauze. 
Dit inclusief eethuis in de 
voormalige Rozenhoeve in 
Brasschaat werkt op de pure 
kracht van mensen met een 
beperking, onder begeleiding 
van vzw OLO. IN-Z voegt 
daar sinds kort een vleugje 
sociale economie aan toe. 
Dat smaakt dubbel zo goed. 
Ontdek de menukaart op 
purepauze.be.

Ben jij een Trooper?
Online shoppen en een goed doel 
steunen zonder 1 euro extra te betalen, 
dat kan als Trooper. Ga naar trooper.be/
inz of zoek IN-Z op trooper.be. Zoek je 
favoriete shop. Bij elke aankoop gaat een 
klein deel van je aankoopbedrag naar 
IN-Z. IN-Z schenkt de opbrengst aan vzw 
’t Kietelt. Zo help je samen met IN-Z en 
vzw Kietelt kinderen in armoede. Nog 
gemakkelijker is het als je Botje instal-
leert. Je vindt er alles over op trooper.be.

Music For Life
Zin om de dansschoenen aan te trekken 
voor Music For Life? Kom dan op zaterdag 
17 november 2018 naar ‘IN-Z swingt’ in 
feestzaal Bethanië in Genk. De opbrengst 
van deze fuif gaat integraal naar vzw  
’t Kietelt die megacoole verjaardagsdozen 
schenkt aan kinderen in armoede.  
Inkom € 5 VVK, € 7 kassa.  
Meer info op in-z.be.

Zeven x  
rond de aarde
Fietsen is plezant én gezond. 
Ook als je elektrisch trapt. 
Met de steun van het Pen-
delfonds maakt IN-Z e-fietsen 
extra aantrekkelijk voor haar 
werknemers. Resultaat? Tot 
nu toe fietsten de e-bikers 
van IN-Z samen 289.826 km. 
Dat is ruim zeven maal rond 
de aarde. En jij? Ben jij al 
duurzaam mobiel?

2017 
Jaarverslag

1 jaar 
GRATIS 

Ben jij klant van IN-Z of ben  
je van plan binnenkort klant  

te worden? Dan kan je een jaar 
gratis poets- en huishoudhulp 
gedurende drie uur per week 
winnen. Bekijk het volledige 

wedstrijdreglement op in-z.be  
en waag je kans voor  

11 december 2018.

met volle inzet  5

Jouw reactie is welkom – Wil je graag iets vertellen aan het redactieteam? Of wil je rea geren op een artikel  
dat verscheen in Met volle inzet? Mail naar info@metvolleinzet.be
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FASHION
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Dit najaar kleuren grijs,  
okergeel, blauwgroen en  
amberkleurige tinten het 
straatbeeld. Kleuren  
die zich perfect lenen  
voor een kasjmierlook. 

Kasjmier is een type wol dat warmte 
biedt op een luchtige manier. Het is 
erg dun en valt bijzonder soepel. Het 
materiaal komt van de Kasjmir geit 
die slechts op een aantal plekken in 
de wereld leeft. Een duur goedje dus. 
Gelukkig bestaan er heel wat trendy 
lookalikes die wel betaalbaar zijn. 

Monki
€ 25

foto: s.Oliver

H&M
€ 39,99

s.Oliver
€ 79,99

Monki
€ 30

s.Oliver
€ 22,99

s.Oliver
€ 99,99

Tekst: Liesbeth Gerits, Veerle Bormans

KASJMIER 
LOOKALIKE

De hoge taille 
blijft het ook 
dit najaar goed 
doen. Met een 
brede, strak 
sluitende riem 
kan je je taille 
extra in de verf 
zetten.

Ga je naar buiten? 
Dan mogen een 
sjaal en bijpas
sende hoed of pet 
niet ontbreken. 
En om je look 
helemaal af te  
maken, kies je 
voor oorringen 
en een trendy 
handtas.

Okergeel  
is volop terug 

van wegge
weest. Deze 

warme kleur 
komt helemaal 

tot zijn recht  
in combinatie  

met basis
kleuren grijs  

en zwart.

Ruitvormige dessins geven 
je een echt wintergevoel. Ze 
mogen deze winter niet in je 
kleerkast ontbreken.

‘Als ik deze stoffen zie, krijg ik 
 spontaan zin in koude winterdagen.  
Chique en toch heel warm, de ideale 

mix als je het mij vraagt.’
Liesbeth

Monki
€ 8

CHIQUE
WARM

comma
€ 49,99

s.Oliver
€ 29,99

s.Oliver
€ 69,99
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Wim Sonneveld, Louis Neefs en Zjef Vanuytsel bezongen de glorie ervan.  
Het dorp. Waar iedereen elkaar kent. Waar haast en spoed geen stoor-
zenders zijn. En waar alles authentiek is. Diezelfde gemoedelijke dorpse 
sfeer tref je vandaag in ’t Dorpshuys, het voormalige gemeente huis 
van Opoeteren dat opgesmukt werd tot gastenverblijf en sinds 2016  
bezield wordt door IN-Z. Annemie Seron, verantwoordelijke innovatie en  
projectwerking bij IN-Z, vertelt aan Met volle inzet waarom het ‘gewone’  
aan ’t Dorpshuys zo bijzonder is. 

Gewoon  
’t Dorpshuys,  

zonder toeters en bellen

(h)eerlijk
gewoon

IN-Z DOSSIER

Onderwijzer 
Ruim twee jaar geleden zette INZ haar schouders  
onder ’t Dorpshuys. In dit statige huis met speklagen die 
doen denken aan de Maaslandse renaissance, vinden 
lokale bewoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen 
een aangename plek om te vertoeven. ’t Dorpshuys, 
dat begin twintigste eeuw gebouwd werd voor de 
toenmalige hoofdonderwijzer, ligt tegenover de lagere 
school in het centrum van Opoeteren. In het linker
been van Maaseik, knus omarmd door de gemeenten  
Opglabbeek, MeeuwenGruitrode, DilsenStokkem en As. 

Gemeentehuis
Zijn naam heeft het niet gestolen. Van Dale definieert 
een dorpshuis als huis in het dorp of gemeentehuis. 

▶

En inderdaad, van de onderwijzer kwam het huis op de 
Schoolstraat in handen van de toenmalige gemeente 
Opoeteren waar het tot aan de fusie in 1977 fungeerde 
als gemeentehuis. Nadien vonden de bibliotheek, het 
OCMW en het documentatiecentrum van de heem
kundige kring er hun stek, tot het in 20102011 werd 
omgetoverd tot gastenverblijf. Enkele jaren later, op  
1 april 2016, kreeg INZ de kans om de uitbating op zich 
te nemen. Annemie Seron, verantwoordelijke innovatie 
en projectwerking bij INZ: “Die kans grepen we met 
beide handen. We zagen er heel wat mogelijkheden in 
op het vlak van dienstverlening en tewerkstelling. En 
we voelden dat het gebouw met zijn geschiedenis en 
zijn omgeving een sfeer uitademt die perfect past bij 
wie we zijn en waar we naartoe willen.” 

“Veel gasten komen uit 
West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen en Antwerpen. 
Zij stellen de Limburgse  

gemoedelijkheid op prijs.”
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IN-Z DOSSIER

HOST
Voor IN-Z was dit een nieuwe wending. Tot 
dan toe was INZ voornamelijk actief in de 
thuiszorg, met activiteiten als poets en 
huishoudhulp, seniorenoppas en persoon
lijke assistentie aan personen met een 
handicap. Annemie Seron: “We verlegden 
die grenzen al met onze ondersteuning in 
woonzorgcentra en activiteiten gericht op 
kinderen en hun vrije tijd. Maar een horeca
zaak uitbaten was toch nog een ander paar 
mouwen. Daarom richtten we een nieuwe 
vzw op. Een zusteronderneming van INZ, 
genaamd HOST of voluit Horeca via Sociale 
Tewerkstelling. HOST baat ‘t Dorpshuys uit, 
maar laat ons ook toe om cateringdiensten 
of andere horecaactiviteiten uit de grond te 
stampen. En zoals achter elke succesvolle 
man een sterke vrouw staat, blijft INZ de 
stille kracht achter HOST (lacht).” 

Sociale tewerkstelling
Annemie Seron: “IN-Z en HOST trekken aan 
hetzelfde touw. Want ook in ’t Dorpshuys 
gaan we voor sociale tewerkstelling. We 
willen zoveel mogelijk mensen met een 
passie voor horeca kansen geven om hun 
talenten te ontplooien, zodat ze klaar zijn 
voor de reguliere arbeidsmarkt. Daarom 
geven we in ’t Dorpshuys extra begeleiding 
op de werkvloer. In serveertechnieken bij
voorbeeld. Of in opmaaktechnieken voor 
het beddengoed. De gasten plukken daar 
de vruchten van. Ze voelen dat er veel 
aandacht uitgaat naar de kwaliteit die hun 
geboden wordt. En naar de mens achter 
de medewerker, de buurtbewoner of de 
toerist. Ieders verhaal telt. In ’t Dorpshuys 
is niemand een nummer.”

Vijf kamers 
Zo’n persoonsgerichte aanpak is onder 
meer mogelijk door de kleinschaligheid 
van ‘t Dorpshuys. Annemie Seron: “Het 
gastenverblijf is relatief klein maar juist 
daardoor absoluut fijn. In totaal zijn er 
vijf kamers waaronder een familiekamer. 
Iedere kamer is uitgerust met een digitale 
tv, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten en 
een badkamer met douche en toilet. De 
kamers op het eerste en tweede verdiep 
bieden een mooi uitzicht op het terras, de 
Opoeterse bossen of de pittoreske kerk. 
Op het gelijkvloers is de kamer volledig 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er ligt 
een antislipvloer en de wc en inloopdouche 
met beugels en een opklapbaar zitje zijn 
volledig aangepast. Ook de receptie, de Tekst: Kathleen Wolfs | Fotografie: Suzy Schrijvers

Meer info over ’t Dorpshuys? 
Neem een kijkje op  

www.hetdorpshuys.be

eetruimte, het terras en de parking zijn 
zo ingericht dat rolstoelgebruikers er 
comfortabel gebruik van kunnen maken. 
Wist je trouwens dat aan ’t Dorpshuys 
een rolstoelvriendelijke wandeling start? 
De Wandelroute ’t Dorpshuys van zo’n vier 
kilometer staat vermeld in de brochure 
Toegankelijk Limburg, een special bij de 
Limburg Vakantiegids 2018.” 

Allen welkom
Annemie Seron: “Toegankelijkheid gaat 
bij ons nog verder. Ook personen met 
een laag inkomen kunnen in ’t Dorpshuys  
terecht. Wie boekt via het Steunpunt 
Vakantie participatie krijgt een aangepast 
tarief. We zijn er graag voor allen. Dat weten  
ook de buurtbewoners die regelmatig 

afzakken naar hun voormalige gemeente
huis. Sommigen onder hen zijn hier nog 
getrouwd, in de trouwzaal waar ze nu hun 
koffie of pintje drinken. Ze komen naar hier 
voor hun wekelijkse kaartnamiddag of voor 
een koffieklets nadat ze de kinderen of 
kleinkinderen op school hebben afgezet. De 
buurtbewoners zijn belangrijk voor ons. Hun 
verhalen houden de geschiedenis levendig 
en hun feedback maakt een sterke lokale 
inbedding mogelijk. We zijn niet voor niets 
een dorpshuis (lacht).” 

“Sommige buurtbewoners zijn hier  
nog getrouwd, in de trouwzaal waar ze  

nu hun koffie of pintje drinken.”

Bijzonder gewoon
Ook wie van verder komt, apprecieert de 
ongedwongen sfeer in ’t Dorpshuys. An
nemie Seron: “Hier verblijven gasten uit 
Frankrijk, GrootBrittannië, Scandinavië … 
De meesten komen echter uit België, vooral 
uit de provincies West en OostVlaanderen 
en Antwerpen. Van hen horen we dat ze de 
Limburgse gemoedelijkheid op prijs stellen. 
Ze zoeken geen weelderige luxe, wel een 
nette, comfortabele plek waar ze op adem 
kunnen komen en waar ze (h)eerlijk kun
nen overnachten. Eigenlijk vinden ze het 
‘gewone’ hier heel bijzonder. We zijn een 
gastenverblijf zonder toeters en bellen, maar 
met een warm hart. En een supervriendelijke 
bediening. Met steun van Toerisme Limburg 
volgen we momenteel een professionali

seringstraject voor kleinschalige logiezen, 
waarmee we in de toekomst nog sterker 
in onze schoenen willen staan. Maar dat 
authentieke zonder al te veel franje, daar 
blijven we ongetwijfeld aan vasthouden.” 

Fietsen en wandelen 
Ook de ligging van ’t Dorpshuys vormt een 
aantrekkingsfactor. Midden in het dorp met 
een venster op de natuur, zo omschrijft de 
website die. Annemie Seron: “En dat is ide
aal voor wandelaars en fietsers. Opoeteren 
is gelegen in het Maasland, op de grens 
van de Limburgse Kempen. Beide regio’s 
hebben een uitgebreid fietsroutenetwerk. 
Fietsknooppunt 37 bevindt zich op drie 
minuutjes fietsen van ’t Dorpshuys. Voor 
wie zijn kuitspieren wil sparen, bieden we 
elektrische fietsen aan. Er is een oplaadpaal 
aan ’t Dorpshuys en we zijn erkend als 
fietscafé. Wandelaars kunnen terecht in de 
Duinengordel waarvan ’t Dorpshuys een van 
de vijf onthaalpunten vormt. Dat gebied telt 
drieduizend hectare landduinen waaronder 
de Oudsberg, de hoogste en grootste stuif
duin van Vlaanderen. Verrassend mooi is 
ook het Bergerven, een plassengebied dat 
ontstond door grindwinning en vandaag 
een natuurgebied is waar je vogels kan 
spotten tussen de gallowayrunderen en 
de konikpaarden. Maar ook Opoeteren zelf 
is de moeite. Vlakbij ‘t Dorpshuys vind je 
de SintDionysiuskerk met een doopvont 
uit de veertiende eeuw en een romaans 
wijwatervat uit de dertiende eeuw. En in het 
nabijgelegen Oeterdal, waarnaar Opoeteren 
is genoemd, zijn de Dorpermolen en de 
Volmolen echte parels in het groen.” 

De innerlijke mens 
Wie van al dat wandelen en fietsen honger of 
dorst krijgt, vindt in ’t Dorpshuys een verras
sende menukaart én een groot zonneterras 
waar het bij mooi weer heerlijk tafelen is. 
Annemie Seron: “We willen onze gasten een 
beleving van puur genieten meegeven. Daar 
horen lekkernijen bij. We maken alles vers en Annemie Seron

werken zoveel mogelijk met streekproduc
ten. Het brood halen we bij de plaatselijke 
bakker. De groenten variëren naargelang het 
seizoen. En als het even kan, serveren we 
fairtradeproducten. Duurzaamheid dragen 
we hoog in het vaandel. We zijn dan ook 
goed op weg om onze Groene Sleutel te 
behalen. Green Key is een gerenommeerd 
internationaal keurmerk voor toeristische 
bedrijven die zorgvuldig omspringen met 
water, energie en afval, maar ook oog 
hebben voor de sociale omstandigheden 
van personeel en gasten. Zonder in te 
boeten op het comfort, uiteraard. Of op de 
smaak van de gerechten die we serveren. 
Persoonlijk vind ik de vegetarische salade 
naar het humeur van de chef bijzonder lekker. 
Die bestaat uit kraakverse sla met witloof, 
zongedroogde tomaten, penne, mozzarella …  
De chef geeft er soms een persoonlijke 
twist aan. Maar smaken doet het sowieso, 
want in ’t Dorpshuys is de chef altijd goed
gehumeurd (lacht).” 
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SMAKELIJK

Tekst en fotografie: Veerle Bormans

Ingrediënten (voor 2 personen)
• 4 dikke sneden donker 

meergranenbrood,  
vb. waldkorn

• zachte geitenkaas type  
Chavroux

• 2 plakjes gerookte zalm
• 2 lenteuitjes of 1 halve 

rode ui fijngehakt
• halve avocado in plakjes  

gesneden

Bereiding
1. Besmeer 2 sneden met geiten
kaas.
2. Leg hierop de gerookte zalm, 
lenteui en plakjes avocado.
3. Dek af met de opzij gelegde 
sneden.
4. Bak de croques in de croque
machine, in de oven of in de 
pan met wat olijfolie. De oven 
steeds goed voorverwarmen 
op zo’n 180° à 200° C.

Ingrediënten (voor 2 personen)
• 50 g geroosterde pijnboom

pitten
• 1 teentje look
• 100 g verse basilicum 

(blaadjes en takjes)
• 50 g geraspte Parmezaanse 

kaas 
• 100 ml olijfolie
• zout en peper

Bereiding
1. Doe de Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, look en basili
cum in een hoge maatbeker. 
2. Voeg hierbij de olijfolie en mix 
alles fijn tot een groene massa.
3. Kruid met zout en peper. 
4. Voeg eventueel olijfolie toe 
als de pesto te dik is.

CROQUE 
met geitenkaas, 
zalm en avocado

ZELF 
PESTO 
MAKEN

12  met volle inzet

Ingrediënten (voor 2 personen)
• 4 dikke sneden zuurdesem

brood
• groene pesto
• 2 tomaten of zongedroogde 

tomaten
• 2 sneetjes gandaham of  

andere gedroogde ham
• 1 bolletje mozzarella
• olijfolie

Bereiding
1. Leg 2 sneden brood opzij. 
De andere 2 sneden besmeer 
je met pesto. Leg hierop de 
sneetjes gandaham.
2. Snij de tomaat in schijfjes en 
leg ze op de gandaham.
3. Doe hetzelfde met de moz
zarella en leg ze op de schijfjes 
tomaten.
4. Leg de opzij gelegde sneden 
brood bovenop de mozzarella.
5. Druppel een beetje olijfolie 
op de buitenkant van het brood.
6. Bak de croques in de croque
machine, in de oven of in de 
pan met wat olijfolie. De oven 
steeds goed voorverwarmen 
op zo’n 180° à 200° C.

CROQUE 
met mozzarella 
en gandaham

“Wie houdt niet van  
een lekkere croque. Het is snel klaar en  

je kan er eindeloos mee variëren en experimenteren. Je hebt 
keuze tussen diverse soorten brood (donker brood, zuurdesem-
brood, rozijnenbrood, notenbrood, enz.) en beleg. Hopelijk kan ik 
jou via Met volle inzet inspireren. Als je de croque serveert met 

een salade heb je een heerlijke, vullende maaltijd.”

Veerle

net dat  
t ikkelt je  
anders C

RO
QUE

Je kan de basilicum ook 
vervangen door rucola of 
de pijnboompitten door 

zonnebloempitten.
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Een zonovergoten terras op enkele meters van een  
grote moestuin, een speelse Australian sheperd-pup  

die enthousiast smult van een zelfgekweekte komkommer, 
en twee kinderen die genieten van homemade biologische 

pannenkoeken. Je kan geen betere setting bedenken  
voor een uitgebreid en gezellig gesprek  

over ecologisch leven. 

Ecologisch leven  
is niet moeilijk

Onze gastvrouw is Barbara Creemers, een 
goedlachse ‘babbelkous’ die de wereld door 
een ecologische bril bekijkt. Onder het motto 
‘eco, da’s toch logisch’ kiest ze voor duur
zaam vervoer, biologische voeding en zelfs 

ecologische verbouwingen. Haar drijfveer vat ze zo samen: 
“We hebben geen plan B. We moeten nu actie ondernemen 
om de toestand van onze planeet voor onze kinderen en 
kleinkinderen te verbeteren.”

Wanneer ben je ecologisch beginnen te leven?
“Ik heb een groen hart meegekregen van thuis en heb altijd 
veel respect en aandacht voor de natuur gehad. De om
mezwaai is er gekomen toen ik dertig werd. Ik nam toen 

al twintig jaar ontstekingsremmers zonder positief effect 
op mijn gezondheid. Op mijn dertigste heb ik besloten om 
het de volgende twintig jaar op mijn manier te proberen. 
Bovendien wilde ik mijn ecologische voetafdruk verkleinen. 
De man in de straat die industrieel gebakken brood met 
beleg eet, zijn boterhammen in aluminiumfolie inpakt en 
de auto neemt om vijf kilometer verderop te gaan werken, 
zal mijn levensstijl extreem noemen. Maar voor mij en mijn 
gezinsleden voelt het heel normaal aan.”

Wat betekent ecologisch leven precies voor jou?
“Dat je keuzes maakt die goed zijn voor jezelf, je medemensen 
en de planeet. Dat vertaalt zich in de praktijk door te leven 
op het ritme van de seizoenen. We eten in de zomerperiode 
zes dagen per week groenten uit onze moestuin, vermijden 
vlees en vis en drinken bijna geen zuivel. De verplaatsin
gen doen we zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar 
vervoer. We streven ernaar om in onze eigen behoeften te 
voorzien. Maar we zijn er nog niet. In mijn ideale wereld 
gaan we maar twee keer per jaar naar de winkel en hebben 
we een regenwaterrecuperatiesysteem en zonnepanelen.”

SAMENLEVEN

▶

“Het grootste voordeel  
voor mij blijft toch dat  
het gewoon juist  
aanvoelt.”
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Leven je man en kinderen ook  
ecologisch?
“Ja. En dat kost hen weinig moeite. De 
kinderen hebben nooit anders geweten. 
We hebben ons huis in 2004 gekocht en 
ecologisch verbouwd. Achter ons huis 
lag al een moestuin. Die hebben we vanaf 
het eerste moment gebruikt en stap voor 
stap uitgebreid. Onze kinderen zijn dus 
opgegroeid met het ecologische verhaal. 
Als er vriendjes komen spelen zijn die 
altijd verbaasd dat wij geen gewone cola 
in huis hebben. Maar als ze een keer van 
onze vlierbloesem of kersenlimonade 

geproefd hebben, zijn ze verkocht. Ik krijg 
na een speelafspraak wel eens een sms’je 
van ouders die me om het recept vragen. 
Mijn kinderen zijn trots op onze levensstijl. 
Al zeggen ze het ook gewoon wanneer ze 
vinden dat ik te ver ga (lacht).”

Ecologisch leven is goed voor de  
planeet. Zijn er nog andere voordelen?
“Ja hoor. Je eet gezonder, want je vermijdt 
voedingsproducten die met pesticiden 
behandeld zijn. Daarnaast is er een finan
cieel voordeel. Veel gezinnen hebben twee 
auto’s. Als je het openbaar vervoer of de 

SAMENLEVEN
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Bronnen: velt.be, ecologischleven.
wordpress.com

Wasdroger
Honderd! Dat is het aantal 
elektrische apparaten dat een 
gemiddeld gezin gebruikt. 
En veel van die apparaten 
kan je vervangen door een 
natuurlijk alternatief. Gebruik 
bijvoorbeeld geen wasdroger, 
maar investeer in een stevige 
waslijn! Moeder Natuur droogt 
je kleren gratis én ecologisch!

Douchetijd
Als je een douche neemt van  
5 minuten, verbruik je 90 tot  
95 liter water. Een minuutje 
onder de douche betekent dat 
er 18 tot 20 liter water in de 
afloop verdwijnt. Als elk lid 
van het gezin zijn douchetijd 
met een minuut inkort, of de 
douche tijdens het inzepen 
dichtdraait, bespaar je dus 
heel wat water.

Pesticiden
Pesticiden spoelen mee met 
regenwater en belanden zo  
in het oppervlakte- en drink-
water. In Vlaanderen mogen 
openbare besturen geen  
pesticiden meer gebruiken 
voor het beheer van parken  
en speelzones. Ook particu-
lieren mogen geen pestici-
den gebruiken om de stoep 
onkruidvrij te houden.

WIST JE DIT AL?

Wil jij ook jouw verhaal delen met de 
lezers van Met volle inzet? Mail naar 
info@metvolleinzet.be of schrijf naar 
vzw INZ t.a.v. Redactieteam Met volle 
inzet, Schaapsdries 2, 3600 Genk.

Tekst: Tekstueel | Foto’s: Barbara Creemers

fiets gebruikt, kun je een auto uitsparen. 
Bovendien leer je gelijkgestemde zielen 
kennen. En dat is heel leuk, want die in
spireren je. Het grootste voordeel voor mij 
blijft toch dat het gewoon juist aanvoelt.”

Wat vind je de grootste uitdagingen 
van je levensstijl?
“Het is niet gemakkelijk om plastic verpak
kingen te vermijden. Die zijn werkelijk overal 
en matchen niet met onze ecologische 
levensstijl. Daarnaast blijft het moeilijk om 
de auto te vermijden. Zeker als je – zoals 
wij – op de boerenbuiten woont, is overal 

geraken zonder wagen niet evident. Dus 
hebben we een gezinswagen. Ik ga wel 
met de fiets en de trein naar het werk. Dat 
betekent dat ik twee dagen per week vijf 
uur pendel. Maar bij slecht weer is er de 
verleiding om de auto te nemen. Ik werk 
trouwens bij Velt (Vereniging voor Ecolo
gisch Leven en Tuinieren). Dus ook daar 
kan ik mijn ecologisch ei kwijt.”

Bestaan er misverstanden over eco-
logisch leven?
“Ja. Ecologisch leven zou alleen weggelegd 
zijn voor de kapitaalkrachtigen onder ons, 

omdat bio duur zou zijn. En dat klopt niet. 
Het probleem is dat het ‘gewone’ eten te 
goedkoop geworden is. Praat maar eens 
met boeren. De prijs die zij voor hun pro
ducten krijgen is echt bedroevend. Bio is 
eerlijk. Vind je dat te duur? Dan kan je ook 
goedkoop ecologisch eten door seizoens
gebonden producten te kopen of je eigen 
moestuin aan te leggen en minder vlees 
te eten. Ecologisch leven kan echt met 
weinig middelen. Een ander misverstand 
is dat biologisch koken veel tijd vraagt. Dat 
valt wel mee. Je verliest natuurlijk veel tijd 
als je grote hoeveelheden groenten moet 
inmaken, maar zodra dat gebeurd is, bespaar 
je heel wat tijd. Want je hoeft niet meer 
naar de winkel te gaan, je neemt gewoon 
een pot van je kelderschap. Als je alles 
telt, denk ik dat biologisch en traditioneel 
koken evenveel tijd vraagt.”

Ecologisch leven levert ongetwijfeld 
weleens grappige momenten op …
“Ja. Enkele zomers geleden zat ik ’s morgens 
op de trein naar het werk lekker te smullen 
van tomaten uit mijn moestuin. Een collega
pendelaar vroeg me hoe het mogelijk was 
dat ik zo vroeg op de dag al tomaten kon 
eten. Ik reageerde door te vragen hoe het 
mogelijk was dat hij met Kerstmis tomaten 
kon eten, want het zijn geen wintergroenten. 
De blik op zijn gezicht was onbeschrijfelijk. 
En toen mijn kinderen klein waren, bracht 
ik hen in regen en wind met de fiets naar 
school. Toen zij mij vroegen waarom, zei ik 
hen dat de ijsberen zouden sterven als we 
altijd met de auto zouden gaan. Toen mijn 
oudste zoon zag hoe iemand die dicht bij de 
school woonde zijn kinderen met de auto 
bracht, zei hij tegen mij dat die mijnheer 
niet lief was voor de ijsberen (lacht).”

Je hebt ook een blog. Waar vind je 
inspiratie? 
“Goh, ik schrijf over de dingen die ik zie en 
meemaak. Ik babbel heel graag. Bloggen is 
voor mij een manier om te ‘babbelen’ met 
mensen die willen horen wat ik te vertel
len heb. Het is een echte uitlaatklep. En ik 
hoop er mensen mee te inspireren en hen 
te overtuigen dat ecologisch leven niet 
moeilijk hoeft te zijn.”

“Als je alles telt, denk 
ik dat biologisch en  
traditioneel koken  
evenveel tijd vraagt.”
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Kalkense Meersen 
De Kalkense Meersen vormen een indrukwek
kend aaneengesloten natuurgebied van 1000 
hectare. Het ligt tussen Laarne, Wetteren, 
Wichelen en Berlare. Bijzonder is dat je je hier 
in de Vlaamse driehoek bevindt. Ook wel de 
Vlaamse Diamant genoemd. Dat is de regio 
tussen Brussel, Antwerpen, Leuven en Gent. 
Niet direct een omgeving waar je rust en natuur 
denkt te vinden … Maar toch, als je straks de 
Schelde oversteekt, verdwijn je al snel in het 
groen en is er nauwelijks nog verkeer. Een 
ideale omgeving voor een dagje onthaasten! 

Voor een natuurliefhebber is een wandeling 
door de Kalkense Meersen een lust voor oog 
en oor. Hier vind je een grote diversiteit aan 
habitats terug: van nat grasland en droge land
duinen tot bossen, slikken en schorren. Een 
goede voedingsbodem voor een rijke variëteit 
aan planten en dieren. Al ooit gehoord van de 
grote ratelaar en de lepelaar? Ook inheemse 
diersoorten zoals vossen, reeën, konijnen en 
hermelijnen gedijen hier prima. 

ONTDEKKEN
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Scheldeland betovert dankzij de indrukwekkende natuurplaatjes, maar ook door  
de mooie steden en dorpjes. Denk aan Dendermonde, Aalst en tal van kleinere, 
stemmige gehuchten. Als sportieve natuurliefhebber voel je je hier bovendien  
helemaal thuis. Het bijzondere landschap brengt je met zijn waterlopen en 
veerponten echt in vervoering. Met volle inzet trok de kaart van de wandelaar 
en koos voor een wandelroute in de Kalkense Meersen.

▶

“In Scheldeland overvalt je een  
zee van rust. Op de vele veerponten 
in dit gebied voel je je helemaal  
een met het water.” 
Thierry

Te voet onthaasten  
in de Vlaamse Diamant

SCHELDELAND Gent

Antwerpen

Geraardsbergen

Ninove

Aalst

Dendermonde

Scheldeland, dat is de waterlooprijke streek waar 
de Schelde, Dender en Rupel blauwe lijnen trekken 

dwars door het groene landschap.  
Met volle inzet neemt je mee naar dit prachtige 

gebied dat zich uitstrekt over een gedeelte van de 
provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Heb jij  
Scheldeland al  
eens bezocht?
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Het voormalige gemeentehuis van Opoeteren 
werd verbouwd en telt 5 verschillende kamers 
voor 2, 3 of 4 personen. De kamer op het 
gelijkvloers is volledig rolstoeltoegankelijk, 
evenals de brasserie en het terras. 
Onze troef is het uniek concept: kleinschalig, 
toegankelijk en sociaal met een warm onthaal. 
Kortom: (H)eerlijk slapen!

Opoeteren is een rusti g dorpje gelegen op de 
grens tussen het Maasland en het Nati onaal 
Park Hoge Kempen en is dé ideale uitvalsbasis 
om deze streken te ontdekken. Laat je 
verrassen door de natuurlijke groene 
pracht van het Oeterdal met zijn 
bossen, weiden en wandelpaden 
die je te voet of per fi ets kan 
ontdekken.

‘t Dorpshuys
Schoolstraat 13

Opoeteren-Maaseik
tel. 089 86 40 03 

www.hetdorpshuys.be

‘t Dorpshuys
Kom tot rust 
en geniet van 

de natuur!
Een charmant en comfortabel gastenverblijf 

te midden van de Maaslandse natuurpracht

Nu ook verhuur van

e-bikes
Speciale voorwaarden 

voor onze gasten

(H)eerlijk 
slapen!

ONTDEKKEN

Vogelliefhebber? Neem dan je verrekijker 
mee. Op de grootste rietvijver werden al 
170 (!) vogelsoorten gespot, waaronder 
een aantal erg zeldzame. Vooral in het 
gevarieerde wetland Wijmeers kan je heel 
wat kwetsbare of bedreigde vogels spotten, 
zoals ijsvogels, grutto’s en blauwborsten.

Per veerboot naar je wandelroute 
Hoog tijd om onze wandeling te starten! 
We kozen voor de Kalkense Meersenroute, 
een gezinsvriendelijke wandeling van 
vier kilometer over vlak gebied met een 
grotendeels verharde ondergrond. 
Je start aan de kerk in het dorp Schellebelle, 
waar je gemakkelijk kan parkeren. Volg 
de houten paaltjes met daarop de knoop
puntnummers. Je begint bij knooppunt 1. 

Tussen de huizen ontdek je het bordje 
‘veer’ dat je naar de Schelde wijst. Daar 
roep je de veerman met een ruk aan de 
blauwe bel. Wist je dat dit het enige veer 
in Vlaanderen is dat nog vaart op een 
belsignaal? En dat dit veerpont al meer 
dan 800 jaar bestaat? Een unieke beleving 
dus, voor groot en klein. 
Met droge voeten aan de overkant beland? 
Dan heb je vast al het imposante werk 
Voyager van landschapskunstenaar 

Will Beckers gezien. Het is een hangend 
sculptuur met bijna 1000 aan elkaar 
gelaste metalen plaatjes in de vorm van 
een hart. Hier vind je ook het paaltje 
met knooppuntnummer 2 erop. Volg nu 
knooppuntnummer 4 en daarna 97.

Hier vind je nóg een opvallend kunstwerk. 
Het Salicetum van Will Beckers heeft de 
vorm van een aangespoelde walvis. Het is 
een vlechtwerk van duizenden wilgentenen 
op en rond vijftien oude knotwilgen. Het 
werk verwijst naar de vroegere manden 
en klompenmakers van Scheldeland, die 
jonge twijgen gebruikten.

Zet je wandeling voort en volg achtereen
volgens de knooppuntnummers 95, 92, 
99, 93, 96. Vanuit knooppunt 96 loop je 
naar knooppunt 4. Nu heb je je wandellus 
voltooid. Als je naar knooppunt 2 gaat, ben 
je opnieuw bij het veer voor de oversteek. 

Graag een kaartje 
Wandel je graag met een kaart bij de 
hand? Download dan de routekaart van 
deze wandeling als pdf of GPXbestand 
op de website van Scheldeland.
Meer info over Scheldeland vind je op 
www.scheldeland.be. 

Klein-Brabant 
Onze tip? Combineer je uitstap naar 
Scheldeland met een bezoekje aan Klein
Brabant, niet te verwarren met Vlaams
Brabant. Deze streek ligt in het westen 
van Scheldeland, rond Bornem, Puurs en 
SintAmands.

Misschien gaat er niet meteen een belletje 
rinkelen bij het horen van deze naam, 
maar hier werd de sfeervolle tvserie 
Stille Waters opgenomen, uitgezonden op 
Eén in 2001. Herinner je je die prachtige 
beelden nog? 

Van natuur tot geschiedenis en 
gastronomie
Ook deze regio is voor wandelaars en 
fietsers een feest. Je kan kiezen uit een 
keur van prachtige routes. Of vind je het 
nu eerder tijd voor een snuifje cultuur en 
geschiedenis? Bezoek dan zeker een van 
de forten en kastelen. Bourgondischer 
aangelegd? Bestel een frisse pint bij de 
bekende brouwerij Moortgat. Duvel is je 
zeker wel bekend. Maar ze brouwen er 
ook heel wat andere soorten bier.

De website van Toerisme Klein-Brabant 
geeft je nog veel meer inspiratie om deze 
prachtige regio beter te leren kennen: 
www.toerismekleinbrabant.be.

Tekst: Tekstueel | Foto’s: ©Toerisme Oost-Vlaanderen
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De wekker loopt af. De ratrace 
begint … Elke minuut van de dag 
probeer je verschillende bord
jes in de lucht te houden. Soms 
lukt dat, soms niet. Want er is 
niet veel nodig om je broze even
wicht aan diggelen te gooien. Je 
baas ‘pleziert’ je met een extra 
deadline, een buikgriepje velt 
je kroost, je diepvriezer laat het 
plots afweten, … Hou dan maar 
eens het hoofd koel. 

Om je bovenkamer opnieuw tot 
rust te brengen, verzamelde 
Met volle inzet zeven supertips.

RUST 
in je hoofd

Z a a a a a a l i g !

TIP 1 
Keep calm and breath
Adem in, adem uit. Dat gaat 
vanzelf, zeg je? Wel, toch zal je 
versteld staan van wat enkele 
simpele ademhalingstechnieken 
voor jou kunnen betekenen.  
Probeer deze oefeningen eens:
• Focus op je adempauzes
Las een adempauze in net voor je 
inademt en vervolgens net voor 
je uitademt. Maak deze pauzes 
telkens wat langer. 
• Ga voor een buikademhaling
Ga liggen en leg je handen op 
je buik. Adem in door je buik uit 
te zetten en maak vervolgens 
je buik weer plat door uit te 
ademen. 

TIP 2 
Ga aan de slag met  
mindfulness
Een van de meest geslaagde 
technieken om de rust te 
bewaren is mindfulness. Deze 
vorm van meditatie zorgt ervoor 
dat je je gevoel loskoppelt van je 
gedachten. Je blijft met andere 
woorden niet hangen in een 
emotie. En net dat zorgt voor veel 
gemoedsrust. Over mindfulness 
zijn heel wat boeken geschreven 
en je kan er ook workshops rond 
volgen.

TIP3  
Let’s yoga!
Terwijl je met mindfulness (of 
een andere vorm van meditatie) 
focust op je geest, maak je 
met yoga je hoofd leeg door je 
lichaam te ontspannen. Tijdens 
zo’n yogasessie doe je een hele 
reeks oefeningen, die je alleen al 
vanwege de gekke benamingen 
– wat dacht je van ‘zoemende 
bij’, ‘gestrekte hond’ en ‘staande 
tang’? – wil uitproberen. Yoga 
bestaat in heel wat verschillende 
vormen. Probeer eens een aantal 
lessen en vind de vorm die bij je 
past.

TIP 4 
Kies voor sport
Is yoga of meditatie je net iets te 
zweverig? Dan is sporten voor jou 
misschien wel dé oplossing. De 
meest ‘ouderwetse’ manier om je 
hoofd tot rust te brengen.
En of je nu kiest voor fietsen, 
wandelen of hardlopen, je voelt 
onmiddellijk het effect. Niet alleen 
gaat je conditie erop vooruit, 
je geest profiteert mee van de 
genotshormonen die vrijkomen 
tijdens het sporten. Daarnaast 
vervang je dat constante gemaal 
in je hoofd door een fysieke 
inspanning. Geloof ons, na een 
kilometer of vijf joggen denk je 
niet meer aan dat todolijstje. 

TIP 5 
Zet jezelf eens op de  
eerste plaats
Neem af en toe tijd voor jezelf.  
Metime zoals dat zo mooi 
genoemd wordt. ;) Plan die tijd 
in je agenda in, want anders 
komt het er niet van. Leg een 
massage sessie vast, ga naar de 
sauna, neem een uitgebreid bad, 
lees een leuk boek, … Kortom: 
kies iets wat jij graag doet. Je 
zal nadien veel productiever zijn. 
Beloofd!

TIP 6 
Geniet van een digitale detox
Je bent dankzij je smartphone 
constant bereikbaar. En ook 
je computer bezorgt je een 
voortdurende golf aan signalen. 
Daardoor krijgen je hersenen 
weinig of geen rust. Hoog tijd 
dus voor een digitale detox! 
Anders gezegd: even weg met 
die tablet, smartphone of pc. En 
terwijl je toch bezig bent, zet die 
televisie ook maar uit. Zonder 
al die externe prikkels word je in 
geen tijd een stuk rustiger. 

TIP 7 
Singletask als de beste
Multitasken, het lijkt zo efficiënt. 
Toch bezorgt het je vaak veel 
stress en totaal geen gevoel van 
voldoening. Vandaar ons pleidooi 
om taak per taak af te ronden. 
Door te singletasken leer je je  
opnieuw concentreren op één 
doel, word je productiever en 
geniet je van het voortdurende 
afvinken van je to do’s. Een  
absolute aanrader!

WELZIJN & GEZONDHEID
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PASSIE

▶

Gianni De Simone heeft lyrische kwaliteiten. Met het hart op de tong 
rijgt hij woorden en ritmes aan elkaar tot kleine kunstwerken die 
raken. Een passie met een flinke tikkel maatschappijkritiek, zo blijkt. 
Aan Met volle inzet doet deze medewerker frontoffice van IN-Z zijn 
zegje. Zonder rijm en beat. Maar boordevol spirit die verraadt dat  
hij de lier niet snel aan de wilgen zal hangen.

“Mijn stem is  
mijn instrument”
Rapper Gianni alias Aria goochelt met woorden op het ritme van de beat

‘T oen ik zo’n tien jaar was, was ik hele
maal ondersteboven van Brainpower, 
een Nederlandse rapper die in die 
periode enkele hits had. Ik zat nog 

maar in de lagere school. Toch mocht ik al naar zijn 
optreden gaan, omdat mijn veertien jaar oudere zus 
meeging. Van mijn broer, die zeventien jaar ouder 
is dan mij, kreeg ik rond die tijd het eerste album 
van Snoop Dogg en Dr. Dre. Echte klassiekers op 
het vlak van rap. Toen sloeg de vonk helemaal 
over. Ik dook in het wereldje van rap en hiphop en 
wilde er alles over weten. Rap ontstond eind jaren 
zeventig in de New Yorkse wijk The Bronx. In de 
jaren tachtig raakte het meer en meer verspreid. 
En sinds vorig jaar is het qua consumptie het 
grootste muziekgenre ter wereld.”

Vanaf wanneer begon je zelf te rappen?
“Rond mijn achttiende begon ik zelf teksten te 
schrijven. Ik stak er al mijn vrije tijd in. Enkele jaren 
later kreeg ik de kans om met een vijftiental jonge 
rappers uit het Genkse op te treden. We noemden 
ons Genkster Squad, een woordspeling op de toen 
populaire film Gangster Squad. Bij de albumrelease 
traden we op voor zeven of achthonderd man. Een 
eerste maar meteen overweldigende podiumervaring 
die duidelijk naar meer smaakte. Bovendien hield 
ik er fijne samenwerkingsverbanden aan over. Ik 
begon toen ook mijn eigen beats te maken. Dat 
doe ik met een drumcomputer waarmee ik andere 
muziek sample. Zo snij ik bijvoorbeeld soulmuziek 
in stukken en herarrangeer ik die op andere tempo’s 
waardoor de sfeer helemaal verandert.”
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Heb jij ook een passie die je met de lezers van Met volle inzet wil delen? Mail naar info@metvolleinzet.be of schrijf naar vzw INZ 
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Tekst: Kathleen Wolfs

Hoe kom je aan jouw artiesten-
naam ‘Aria’? 
“Na mijn optreden met de Genkster Squad 
kriebelde het om in mijn eentje op het 
podium te staan. Dus had ik een arties
tennaam nodig. Op de radio hoorde ik het 
woord ‘aria’ vallen. Ik kan het niet echt 
verklaren, maar die naam bleef hangen. 
Het betekent ‘zangstuk voor één stem, 
met instrumentele begeleiding’. Echt iets 
voor mij, hoewel de term meestal gebruikt 
wordt voor opera. In het Italiaans betekent 
‘aria’ trouwens ‘lucht’. Maar ondanks mijn 
Italiaanse roots wist ik dat nog niet toen 
ik mijn artiestennaam koos.” 

Waarover rap je zoal? 
“Dat hangt af van de situatie waarin ik 
me bevind. Vandaag heb ik een leuke job 
bij INZ. Maar vooraleer ik hier aan de 
slag kon, zocht ik vrij lang naar werk. Die 
zoektocht verbitterde me, en dat drong door 
in mijn teksten. Ook wijs ik weleens op het 
keurslijf van de samenleving die ons naar 
adem doet happen. De verrechtsing, het 
kapitalisme, het materialisme, de sociale 
media, het georganiseerde leven tout court …  
De samenleving kan zo dwingend zijn 
en dat wil ik van me afschudden. Maar 
prekerig zijn, daarop zal je me nooit kunnen 
betrappen. Het hoeft ook niet altijd negatief 

te zijn. Ook de liefde kan doorsijpelen in 
mijn teksten. Of vriendschap. Kortom, ik 
rap zoals ik leef. Daarom rap ik ook in mijn 
eigen spreektaal. Met ‘ge’ en ‘gij’. Dat voelt 
het meest natuurlijk aan. Ik wring me niet 
in deftige woorden die ik in het dagelijkse 
leven niet gebruik.”

Trad je al regelmatig op?
“De laatste tijd steeds vaker. Mijn eerste 
solooptreden vond plaats in maart van dit 
jaar. Ik maakte deel uit van het voorprogram
ma van de Brusselse hiphopband Stikstof 
die in Genk zijn try-out kwam doen. Toen ik 
opkwam zat de zaal al propvol. De sfeer was 
enorm. Mensen sprongen en reageerden 
bijzonder enthousiast. Veel ingetogener 
ging het eraan toe toen ik op het podium 
stond van ‘Nuff Said, waar underground en 
mainstream op het vlak van comedy, litera
tuur, muziek en spoken word elkaar kruisen. 
Ik deed er een acapellavoorstelling zonder 
beat. Met enkel mijn stem als instrument. 
Ook op B-classic fietst! ging het er eerder 
rustig aan toe. Met drie rappers deelden 
we het podium met klassieke muzikanten. 
In de openlucht, onder een brug vol graffiti. 
Het meest memorabel was mijn optreden 
op Genk on stage afgelopen zomer. Ik 
ervaarde het als een hele eer om daar te 
mogen staan en genoot er elke seconde 

van. Net als van mijn performance op het 
Absolutely Free Festival, waar ik vorig jaar 
al even het podium betrad, maar dit jaar 
een soloshow mocht geven.”

Je leerde ook gedetineerden  
rappen …
“Inderdaad. Samen met een bevriend rap
per gaf ik begin dit jaar workshops aan 
jonge gedetineerden in de gevangenis van 
Tongeren. Het idee kwam van vzw Villa 
Basta, een creatief huis waar jonge mensen 
kunnen experimenteren met theater, dans, 
video, muziek en beeld. We gaven les over 
rijmschema’s en structuren van nummers. 
We deelden korte schrijfopdrachten uit. En 
we deden echte opnames met beats en een 
microfoon. Zo konden de deelnemers even 
ontsnappen aan de harde realiteit van hun 
gevangenschap en tonen wat ze in hun 
mars hebben. Ze bloeiden open en leerden 
respectvol omgaan met elkaar. Zowel voor 
de gedetineerden als voor onszelf was het 
een unieke ervaring. Ik ben blij dat ik tijd kan 
maken voor zulke dingen. Ik koos er dan 
ook bewust voor om halftijds te werken bij 
INZ. Gelukkig woon ik nog bij mijn ouders 
en heb ik geen huis af te betalen.”

Welke dromen koester je nog?
“Helemaal bovenaan mijn verlanglijst staat 
een optreden in De Vooruit in Gent of in de 
Ancienne Belgique in Brussel. Met Aria als 
hoofdact, wel te verstaan (lacht). Maar zover 
zijn we nog lang niet en ik weet niet of het 
er ooit van gaat komen. In eerste instantie 
hoop ik dat mijn debuutalbum zal aanslaan. 
Die noemde ik De Blauwdruk, een hommage 
aan de straffe Amerikaanse rapper Jayz 
met zijn album The Blueprint. Als ik echt 
met mijn hoofd in de wolken mag zitten, 
dan droom ik ervan om ooit voltijds muzi
kant te zijn. Om te kunnen leven van mijn 
passie. Maar ik sta met beide voeten op 
de grond. Ik ben al heel tevreden met het 
pad dat ik vandaag bewandel. Geen idee 
waarnaar het me brengt … we zien wel.”

talent 
voor 

catering

Ontvang jij de gasten?

Dan zorgen wij voor 
hartverwarmende 

hapjes

vzw Host - tel. 089 32 28 10 - info@vzwhost.be - www.vzwhost.be

Kies voor catering met nét dat beetje extra.

van hygge
broodjeslunch
SMAKELIJK & GEZOND

 tot kleurrijke
hapjes 

VLEUGJE WERELDKEUKEN 

met heel 
veel passie 

CREATIEF OP MAAT 
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Romantisch 
bloemenkorfje

Dit heb je nodig Zo maak je het

CREATIEF

– Hydrangea (hortensia) 
– Sedum (vetkruid)
– Kleine sierappeltjes
– Morus Nigra (zwarte moerbei)
– Vruchten van de  

amberboom 
– Carduus (distel)
– Potje (10 à 12 cm diameter)
– Jute
– Houten latjes
– Koord
– Oasis 
– Lijmpistool
– Fijn zaagje

Varieer naar wens
Geen jute in huis? Een geruit of 

gebloemd stofje oogt net zo leuk. 
De houten latjes kan je vervangen  

door takjes of friscostokjes.

Versier je feesttafel met  
meerdere bloemenkorfjes op  

een rij. Of hang enkele korfjes in  
de boom en combineer ze met  

hangende theelichtjes. 

Bloemontwerpen  
NICKY BERTRAND

Stap 1
Kleef de jute met een lijmpistool 
rondom een rond potje van 10 à 
12 cm diameter.

Stap 3
Snij de oasis op maat. Laat het 
volzuigen met water en plaats 
het in het potje.

Stap 5
Maak een hengeltje van koord 
en bevestig dit aan beide zijden 
van het potje.

Stap 2
Zaag de stokjes op onregelma
tige lengte voor een speels effect. 
Lijm ze vast op de jute.

Stap 4
Snij de bloemen op lengte en 
schik ze in de reeds vochtige 
oasis. Versier het geheel met 
de sierappeltjes.

Stap 6
Werk het bloemstuk af met de 
vruchten van de zwarte moerbei. 
Hang het bloemenkorfje aan een 
tak, een hek … of plaats het op 
de tafel.
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WONEN

Is het niet zalig om na een lange 
boswandeling te cocoonen in een 
knusse sofa met een goed boek en 
een glas wijn? Hoog tijd dus om 
over te stappen op herfstmodus 
en de zithoek in een nieuw jasje 
te steken. Dit najaar mag je volop 
spelen met kleuren en motieven. 
Guur weer buiten? Daar hebben 
wij absoluut geen last van!

GEZELLIGE 
ZITHOEK 

foto: MADE.COM

Tekst: Veerle Bormans

H&M 
€ 7,99

H&M 
€ 2,99

MADE.COM 
€ 19

MADE.COM 
€ 399

MADE.COM 
€ 599

H&M 
€ 9,99

MADE.COM
€ 89

Wil je het beste uit je woonkamer 
halen, dan is een trendy zitbank 
onontbeerlijk. Je kan je helemaal 

uitleven in de vele kleuren  
en stijlen.

Een leuke  
bijzettafel  
mag zeker niet  
ontbreken. Zet  
er eentje naast je 
zetel en het is de 
perfecte vervanger  
van een salontafel.

De finishing touch 
maak je met  
accessoires.  
Ook daarmee 
kan je eindeloos 
combineren. Zelfs 
met een beperkt 
budget kunnen 
accessoires je 
zithoek een  
volledig nieuwe 
look geven. 

MADE.COM 
€ 179
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Zweedse puzzel
Oplossing op pagina 35
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Mijn streefdoel is om minder te klagen. Een mooi 
voornemen, toch? En ik doe mijn best, echt waar, 
maar vergelijk het met diëten of stoppen met roken. 
Calorieën tellen als je tussen bourgondiërs woont, 
of sigaretten laten als er in je vriendenkring massaal 
gepaft wordt: evident is het niet. Je klaagniveau 
aanpakken als je omsingeld bent door mopperende 
medemensen, probeer het maar eens!
Klagen, zagen, jammeren, knor-
ren, lamenteren, mopperen, 
zaniken, reclameren, jengelen, 
jeremiëren, mekkeren, ouwehoe-
ren, foeteren, kankeren, kniezen, 
morren, sakkeren, …
Wat heeft onze taal toch veel 
synoniemen voor wat we – 
ja, toch wel – onze nationale 
hobby kunnen noemen. Ik 
spreek een mondje Engels, 
Frans en Russisch en naar 
mijn weten hebben die talen 
geen duizendeneen woorden die de kunst van 
het uiten van ongenoegen of ontevredenheid uit
drukken. Zouden de Britten, Fransen en Russen dan 
zoveel optimistischer in het leven staan dan wij? 
Op een doordeweekse ochtend – kinderen uit bed 
halen, twee woorden wisselen met een mama of 
papa aan de schoolpoort, wachten bij het koffie
apparaat op kantoor – heb ik gemiddeld twintig 
klachten gehoord voor halfnegen. 
Een van mijn zoontjes is verantwoordelijk voor 
minstens tien van die twintig klachten. Van ‘dat is 
vies, moet ik niet, bah, bèkkes’ (over de boterham 
met kaas die hij ’s middags heerlijk vindt) tot ‘nee, 
nee, nee, niet die stomme broek, ik wil korte benen’ 
(over de jeans die hij – weer of geen weer – wil 
inwisselen voor een short). Tja, het kereltje heeft 
een mega ochtendhumeur en het duurt meestal 
tot laat in de voormiddag voor zijn glas halfvol is. 
Maar … hij is drie. ‘t Is hem vergeven. Laten we 
hopen dat hij eruit groeit voor hij met zijn eerste 
lief aan de ontbijttafel zit.
De andere tien klachten komen van mensen die 

hun kleutertijd al lang gepasseerd zijn. Het is te 
warm, te koud, te nat, te droog. Of het gaat slecht 
met de economie, de politiek, het verkeer, ons 
pensioen. Of de vakantie is nog te ver weg, te snel 
voorbijgegaan, in het water gevallen … 
Al dat geklaag kan verschillende dingen met me 
doen. Of ik ben een beetje gedeprimeerd opgestaan, 
en het duwt me nog verder in de put. Of ik ben 

goedgehumeurd opgestaan, 
en het haalt mijn geluksge
voel naar beneden. Of ik ben 
supergoedgehumeurd opge
staan, en ik dien iedereen van 
een optimistisch weerwoord. 
Die laatste situatie lokt ver
baasde blikken uit. Want de 
meeste mensen verwachten 
dat je lustig deelneemt aan 
hun klaagzang.
‘De bloemetjes hebben dat 
graag, laat maar komen.’

‘Gelukkig zijn de kleuren van de wintermode heel 
flatterend dit jaar.’
‘Lange benen passen veel mooier bij jouw mollige 
knietjes.’
Allemaal met de glimlach. En soms krijg ik zelfs 
een glimlach terug. Behalve van mijn zoontje. Die 
laat zijn jengelende pleidooi voor boterhammen 
met choco en ‘korte benen’ niet onderbreken.
Helaas bevind ik me maar een dag of twee per 
maand in die gelukzalige gemoedstoestand waarbij 
geklaag het beste in me naar boven haalt. Dus 
ik geef het toe: meestal klaag ik een potje mee.
Toch blijf ik er oprecht naar streven om mijn 
klaagniveau te verminderen. En ik ben positief 
over mijn slaagkansen. Het is ook ooit gelukt om 
vijftien kilo te vermageren (en er weer zeventien 
bij te komen). En stoppen met roken was ook ooit 
een succes (nog steeds). Voorzie dus maar zo’n 
positief weerwoord als je me tegenkomt bij de 
schoolpoort of het koffieapparaat. Alle beetjes 
helpen … En anders is er nog altijd plan B: verhui
zen naar Rusland.

COLUMN

Te warm, te koud, te nat, te droog

Je klaagniveau  
aanpakken als je  

omsingeld bent door 
mopperende mede

mensen, probeer het 
maar eens!
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WORKSHOPS 
Proeven van geuren, kleuren en smaken

Nicky Bertrand geeft workshops in een landelijke sfeer 
die rust en warmte uitstraalt. Ook bubbels en artisanale 
hapjes ontbreken niet. 

Reserveer een dag, namiddag of avond met je vrienden 
en geniet van een programma op maat. U kunt reser
veren door te mailen naar n.bertrand@telenet.be met 
vermelding van uw naam, adres en de datum die u wenst.

www.nicky-bertrand.be

BLOEMONTWERPEN
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T&O

Wij 
zorgen 

voor jou!

Thuis handen tekort?
Poetsen of strijken? Oma’s eten klaarmaken, 

of gezelschap houden? Wij zijn er voor jou, 24/7.

IN-Z biedt extra hulp 
Heb je een vraag? Dan kan je altijd bij ons terecht. 

Jouw persoonlijke begeleider zorgt voor 
een oplossing op maat.

Doe jij mee aan onze wedstrijd? 
Surf dan snel naar www.in-z.be

gratis nummer 0800 55024www.in-z.be

Doe mee 
en win 

1 JAAR GRATIS
poets- en 

huishoudhulp

 Poetsen  
 met dienstencheques

 Koken  
 met dienstencheques

 Strijken  
 met dienstencheques

 Boodschappen doen  
 met dienstencheques

 Seniorenoppas 

 Persoonlijke assistentie 

 Hulp in woonzorgcentra  
 •  bewonersassistentie  
 •  vervoersbegeleiding

 Kind & vrije tijd  
 •  voorschoolse werking 
 •  brede scholen  
 •  buitenschoolse kinderopvang

 Horeca & sociaal toerisme  
 •  www.dorpshuys.be  
 •  catering

 Schoonmaak in bedrijven  
 www.poetskracht.be

Wens je meer info? 
Kijk dan op www.in-z.be  

of bel ons op het gratis nummer  
0800 55 024.

IN-Z
10 x



Bij IN-Z groei je niet enkel als poets- en huishoudhulp,  
maar ook als persoon

Solliciteer nu: www.in-z.be of bel 0800/55 024

Een hart
voor poetsen?
IN-Z, waar collega’s 
samenhoren
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