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Uit in
België
Sam De Bruyn:
"Er zĳ n nog veel werelden 
te ontdekken in eigen land."
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Unieke collecties in eigen land.

AVONTUUR  P09
Indooractiviteiten met vrienden of familie.

Wonderbaarlijke sites,
originele activiteiten,
uitzonderlijke accomodatie…

Laat je verrassen door
Buitengewoon Wallonië!

www.buitengewoonwallonie.be

Ontdek al onze 
activiteiten op
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"Als alle Vlamingen een ambassadeursrol zouden 
opnemen, hebben we geen marketingbudget 

meer nodig." Lees op onze website het interview 
met Peter De Wilde (Toerisme Vlaanderen).
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O
p een menukaart hier in New York 
lees ik dat je ons Belgisch trappis-
tenbier Westvleteren kan bestellen 
voor 75 dollar. Ik denk spontaan aan 
de drankenkaart in mijn vroegere 

Belgische stamkroeg, waar een trappist hooguit 
3 euro kostte … Meteen besef ik weer wat er zo 
geweldig is aan België: een enorme levenskwa-
liteit die bovendien ook nog betaalbaar is! 

En New Yorkers bese� en dat maar al te 
goed: Belgen hebben een heel scala aan artisa-
nale producten die soms al eeuwen bestaan. 
De monniken uit Westvleteren zijn op dat 
gebied het voorbeeld bij uitstek. Al meer dan 
150 jaar brouwen zij hun bier, achter de kloos-
termuren van een abdij die haar roots in de 
middeleeuwen heeft. Onbegrijpelijk voor een 
New Yorker en meteen de reden waarom hij 
bereid is om er zoveel voor te betalen. Authen-
ticiteit is een luxe. Daarom is het merk ‘Bel-
gium’ hier een kwaliteitslabel.

Belgischer dan ooit
10 jaar woon en werk ik inmiddels in New York. 
En 16 jaar ben ik al weg uit mijn vaderland. Fysiek 
weliswaar, want mentaal ben ik Belgischer dan 
ooit. Als de eerste stadsgids in New York voor en 
door Belgen kom ik namelijk dagelijks in contact 
met landgenoten.  Ik gids zo’n 4.000 Belgen, van 
ministers en BV’s tot ‘gewone’ toeristen, die ik 
met plezier mijn nieuwe thuis toon. Ondertus-

sen kan ik het leven in de States en het leven back 
home dan ook perfect vergelijken.

In New York is België alvast hot and trendy. 
België is in de ogen van vele Amerikanen een 
rijk en succesvol land. De Belgische bieren 
hebben hier enorm veel lie� ebbers, net als 
de Belgische chocolade en de wafels. Stromae 
stond hier nog niet zo lang geleden in Madison 
Square Garden. Je vindt hier ontelbaar veel 
fi lialen van ‘Pain Quotidien’, die ook weer dat 
nostalgische verlangen naar authenticiteit 
opwekken. Om nog maar te zwijgen van de 
Fashion Week, waar je regelmatig werk van 
Dries van Noten of Raf Simons te zien krijgt.

Kleinschalig
Het leuke aan België is het kleinschalige. Bin-
nen de kortste keren sta je in een andere wereld: 
op twee uur tijd rijd je van de Ardennen naar 
de zee. En elke streek heeft zijn eigenheid.  Als 
ik met mijn 3-jarige dochter naar België terug-
keer, kiezen we altijd voor streekproducten. 
Limburgse vlaai vindt ze fantastisch.

Ik ben opgegroeid in Edegem, nabij Antwer-
pen. Elk weekend gingen wij onze pistolets 
halen op een vast adres in buurgemeente Hove. 
Als ik nu mijn ouders bezoek en als vanouds de 
pistolets ga halen, durf ik al wel eens verder te 
rijden en stop ik gewoon aan een bakker waar 
er een lange rij staat. Dan weet een Belg dat het 
goed is. Dat is wat Amerikanen zo indrukwek-
kend vinden: recepten die al generaties lang 
worden doorgegeven, blijven succesvol. In 
Amerika staat men al versteld als een industri-
ele bakkerij het drie decennia uithoudt.

Geschiedenis
Amerikanen missen geschiedenis. New York 
bestaat als stad nog maar 400 jaar. Men is stom-
verbaasd als men verneemt dat een Belgische 
bakkerij al 200 jaar actief is of als men het jaartal 
van de bouw van de kathedraal van Antwerpen 
hoort. Renovatie kost in New York altijd meer 
geld dan nieuwbouw. Men bewondert ons res-
pect voor het verleden. En gelijk hebben ze: 
combineer een bezoek aan Brugge of Gent met 
fantastisch lekker eten tegen een betaalbare 
prijs en je dag kan niet meer stuk. ■

Patrick van 
Rosendaal

Gids voor Belgen
in New York en 
oprichter BE NY

© FOTO: ROBERT CAPLIN
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Wij Belgen bese� en niet altijd ten volle wat ons 
land te bieden heeft. Dan is de appreciatie vanuit 
het buitenland soms een stuk groter. Patrick van 
Rosendaal, gids voor Belgen in New York en oprichter 
BE NY, legt uit wat ons land zo uniek maakt.

“Het leuke aan België
is het kleinschalige, binnen 
de kortste keren sta je
in een andere wereld”

 〉 www.instagram.com/patrickvanrosendaal/
 〉 www.youtube.be/BENYMinute 
 〉 www.facebook.com/BENYfamily

EUROPESE UNIE
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Ontdek Wallonië in 3 stappen

De Vallei der Chantoirs: wandelen op 
de tonen van het zingende water

In de gemeenten Sprimont en Aywaille, op een boogscheut 
van Spa in de provincie Luik, bevindt zich het unieke natuur-
gebied van de Vallei der Chantoirs. Chantoirs zijn typisch 
voor een omgeving met een kalkbodem: alle waterstromen 
verdwijnen er snel in de grond en stromen ondergronds ver-
der. Die verdwijnpunten worden ‘chantoirs’ genoemd, want 
het water lijkt te zingen als het onder de grond stroomt. De 
ondergrondse stromen komen uiteindelijk samen in de grot-
ten van Remouchamps. In deze prachtige omgeving kun 
je de stroming van het zingende water volgen, van de ene 
chantoir naar de andere. Vergeet ook niet om een bezoek te 
brengen aan het dierenpark Monde Sauvage in Aywaille. ■

Een tijdreis naar de prehistorie in de 
neolithische vuursteenmijnen van Spiennes

Op 6 km van Bergen ligt de archeologische site van Spiennes, 
sinds 2000 Unesco-werelderfgoed. Spiennes is een belang-
rijk centrum van de prehistorische beschaving. Er leefden al 
mensen in het paleolithicum, meer dan 15.000 jaar geleden. 
In het neolithicum, zo’n 4.000 jaar geleden, werden er tal van 
silex- of vuursteenmijnen gegraven. Enkele daarvan kun je 
vandaag bezoeken. Wees er snel bij, want per jaar mogen er 
maar 5.500 personen afdalen in de vuursteenmijn. Breng 
zeker ook een bezoek aan het gloednieuwe interpretatie-
centrum SILEX’S, waar alle geheimen van deze bijzondere 
archeologische plek onthuld worden. ■

Een onvergetelijk verblijf in la 
Ferme au Moulin in Remicourt

In Pousset, een deelgemeente van Remicourt op de 
Vlaams-Waalse grens tussen Borgworm en Luik, staat 
een oude windmolen die een unieke nieuwe bestemming 
heeft gekregen. Na een volledige renovatie werd de molen 
namelijk ingericht als vakantieverblijf voor 4 personen. De 
molen in deze landelijke omgeving maakt deel uit van een 
boerderij zodat deze gezinsgîte meteen ook een stukje boer-
derijtoerisme mogelijk maakt. De eigenaars van la Ferme 
au Moulin bieden verschillende originele activiteiten aan, 
zoals ezelwandelingen, koetsritten, paardrijlessen en een 
bezoek aan de biologische groentetuin van de boerderij. ■

1. Buitengewoon wandelen 2. Buitengewoon ondergronds 3. Buitengewoon logeren

De kunstpaden van Condroz-Famenne: 
kunst proeven in openlucht

In de ‘Valleien van Smaken en Geuren’ van Condroz-Fa-
menne, gelegen tussen Namen en Rochefort, kun je sinds 
kort unieke wandelingen maken langs paden die echte 
openluchtmusea zijn. De kunstpaden tonen bijzondere 
kunstwerken op plaatsen waar je het niet echt verwacht. 
Overal vind je land art en er zijn artistieke en poëtische 
schuilplaatsen waar wandelaars even kunnen schuilen of 
zelfs overnachten. De kunstpaden zijn gratis en het hele 
jaar 24/7 open voor wandelaars en niet-gemotoriseerde 
voertuigen. Zo ontdek je op een originele manier het land-
schap van de Valleien van Smaken en Geuren. ■

In het spoor van de middeleeuwse 
monniken in de Abdij van Villers

In de Waals-Brabantse gemeente Villers-la-Ville, tus-
sen Nijvel en Waver, kun je de indrukwekkende ruïnes 
bewonderen van de voormalige cisterciënzerabdij van Vil-
lers. De abdij werd gesticht in 1146 en vormt een uitzon-
derlijk stukje Waals erfgoed. De ruïnes van de abdij zijn 
inmiddels uitgegroeid tot een fantastisch natuurkader. 
Sinds een tweetal jaar biedt de abdij bovendien een betere 
bezoekerservaring, dankzij een nieuw bezoekersparcours 
met touchscreens en een panoramisch zicht over de ruï-
nes. In het hart van de ruïnes bevindt zich een middel-
eeuwse kruiden- en plantentuin. ■

De parfumerie van Guy Delforge: parfums 
opsnuiven in de citadel van Namen

Parfumeur Guy Delforge restaureerde op het einde van de 
vorige eeuw een deel van het voormalige militaire fort van 
de Citadel van Namen. Hij installeerde er vervolgens zijn 
parfumerie en atelier. In het hart van de citadel kun je een 
ondergronds parcours volgen waarbij je ontdekt hoe par-
fums gemaakt worden. Je wandelt er rond in de kazemat-
ten die dateren uit de tijd van Keizer Karel. Breng zeker ook 
een bezoek aan de permanente tentoonstelling over parfu-
merie en test je reukgevoeligheid in het olfactorium. ■

Volledig tot rust komen in de zoutgrot 
‘Le Paradis de Sel’

In Aubange in de provincie Luxemburg werd een gewelfde 
kelder omgetoverd tot een grot met 15 ton zout. Zo ontstond 
een waar zoutparadijs, waar je in een ontspannen sfeer kunt 
genieten van de deugden van zout. In ‘Le Paradis de Sel’ voel je 
de helende zoute lucht in een rustruimte met oker en oranje 
licht. Om de sfeer van een zeeklimaat te creëren, is er in de grot 
een vochtigheidsgraad tussen 40 en 60%. Bovendien is het zout 
onder meer a¢omstig uit de Dode Zee. Zout heeft een positief 
e£ect op het ademhalingssysteem en op de gewrichten, waar-
door het helpt tegen huidproblemen, stress en vermoeidheid. ■

Dream Hotel in Bergen: oud klooster 
omgeturnd tot luxehotel

In het historisch centrum van Bergen kreeg een oud 
klooster een volledige restyling tot luxueus 4-sterren-
hotel, dat gastronomie en wellness combineert in een 
subtiele mix van oud en nieuw. De ramen met prachtig 
glaswerk zijn nog steeds een duidelijke verwijzing naar 
de vroegere bestemming. Het Dream Hotel verwelkomt 
je in een knap gerenoveerde neogotische kapel uit de 
19e eeuw. Het voormalige klooster telt 57 ruime en 
comfortabele kamers. Wat gastronomie betreft, is het 
heerlijk genieten in het restaurant Le Mezzo, waar je 
kunt proeven van internationale specialiteiten in een 
omgeving die baadt in natuurlijk licht. ■

Camping de la Semois in Florenville: 
kamperen op een bijzondere locatie

In het dorpje Sainte-Cécile, een deelgemeente van Florenville 
in het uiterste zuiden van de provincie Luxemburg, tref je een 
unieke camping aan: Camping de la Semois. De Semois mean-
dert hier door de karakteristieke streek van de Gaume en ook 
Camping de la Semois wordt gekenmerkt door een hoogstper-
soonlijke aanpak. Naast de gewone standplaatsen, standplaat-
sen voor motorhomes en bungalows zijn er immers ook enkele 
bijzonder opvallende verblijven die niet tot de standaardinrich-
ting van de doorsneecamping behoren, zoals een woonwagen, 
een keizerlijke bus, 3 joerten, een Marokkaanse tent en twee 
tipi’s. Laat je verrassen door de typische fauna en flora van de 
Gaume én door de unieke inrichting van de camping. ■Meer informatie: buitengewoonwallonie.be

Tekst: Diederik Vandendriessche
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  ▲ Picardisch Wallonië is een groene vlakte met 350.000 inwoners, gelegen aan de 
poorten van Rĳ sel, Brussel, Bergen en Kortrĳ k.P

icardisch Wallonië is een uitge-
strekte en gastvrije groene vlakte 
met 350.000 inwoners, gelegen 
aan de poorten van Rijsel, Brussel, 
Bergen en Kortrijk. Het bestaat 

uit 23 gemeenten, twee natuurparken (het 
Land van de Heuvels en de Scheldevlakten) 
en drie erfgoed- en winkelsteden (Doornik, 
Aat en Moeskroen). Het biedt zijn inwoners 
en bezoekers uitgestrekte ruimtes om te ont-
spannen in de open lucht, kilometerslange 
wandelingen in de beschermde natuur en tal-
rijke feestelijke en gezellige afspraken.

Met maar liefst 1.600 km aan fi etsknoop-
puntroutes over de hele regio en 700 km aan 
wandelpaden (inclusief een knooppunten-
netwerk van 350 km dat je toelaat om het Pays 
des Collines te ontdekken) zal je je zeker niet 
vervelen. Deze netwerken zijn bovendien 
volledig verbonden met de netwerken van de 

Vlaamse Ardennen en maken het zo mogelijk 
om zonder beperkingen te wandelen.

Te voet: ontdek de mooiste plekjes
Diverse unieke wandelingen nodigen je uit 
om met de hele familie op een speelse wijze 
de mooiste plekjes van Picardisch Wallonië 
te ontdekken. Afspraak vanaf deze herfst op 
de artistieke wandelingen in het natuurpark 
Pays des Collines, in Ellezelles met zijn Sen-
tier de l’Etrange vol mysterieuze wezens, of 
in Frasnes met zijn Sentier de l’Amour, waar 
alles passie ademt.

Picardisch Wallonië telt ook heel wat 
karakteristieke steden die je kan ontdekken 
via informatieve routes. Zo is er Unesco-stad 
Doornik met zijn route in de historische bin-
nenstad. Of Aat, stad van de reuzen, waar je 
bij valavond de lichtroute met haar blauwe 
diodes kan volgen… Picardisch Wallonië biedt 
bijzondere wandelingen voor iedereen!

Met de fiets: een bekroond netwerk
Het fi etsknooppuntennetwerk van Picardisch 
Wallonië werd in 2015 ingehuldigd en in 2016 al 
meteen geselecteerd tot de ‘Beste fi etsroute van 
2016’. Het ruime netwerk van meer dan 1.600 
km is verbonden met de Vlaamse én Franse fi et-
snetwerken, zodat je in alle vrijheid jouw per-
soonlijke route kan uitstippelen en zelfs tijdens 
het traject nog kan aanpassen.

Volg het water in het Natuurpark van de 
Scheldevlakte of ga voor de groene wegen 
van het RAVeL-netwerk… Je hoeft je fi ets zelfs 
niet mee te nemen: meer dan 100 klassieke 
en elektrische huurfi etsen zijn nu verkrijg-
baar in de toeristische informatiepunten 
van Picardisch Wallonië! Maak gebruik van 
accommodaties met het ‘Fiets Welkom’-label 

om te genieten van diensten die zijn aange-
past aan de behoeften van fi etsers (lunchpak-
ketten, reparatiekit, fi etslokaal,…). Ontdek 
alle ideeën rond ontspannende verblijven en 
laat je inspireren op Visitwapi.be

Meer info
Je hebt twee kaarten met fi etsknooppuntennet-
werken of één kaart met het volledige wandel-
routenetwerk voor slechts 7 euro per kaart. Vanaf 
deze herfst kunnen voetgangers ook de Wapibox 
verkrijgen, met 50 gemarkeerde lussen en acht 
informatieve en artistieke wandelingen. ■

Fietsen en wandelen 
in Picardisch Wallonië
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visitwapi.be 

Met zijn fi etsknooppuntennetwerk en wandelnetwerk, 
zijn nieuwe fi etsverhuurservice en zijn twee 

natuurparken is Picardisch Wallonië dé aangewezen 
natuurlijke bestemming voor een verblijf in het groen!

Tekst: Joris Hendrickx

Snak je naar wat nieuws, niet te ver van huis? Bezoek dan de provincie Luik eens. Met 
unieke overnachtingsplekken, gewaagde restaurants en gevarieerde activiteiten kom 
je zeker aan je trekken.

Dromen op onverwachte plekken
Overnachten in Luik wordt een belevenis in een boomhut (La Cabane du Bois dor-
mant, Spa), een houten woonwagen (Gypsy Roulotte, Herve), een doorzichtige ballon
midden in het veld (Sleep in a Bubble, Wanze), een comfortabele treinwagon (Station 
Hombourg), een voormalig militair fort (Fort van Lantin, Juprelle) of in echte wes-
ternstijl (Western City, Chaudfontaine).

Eten voor durvers
Waarom gewoontjes eten als het ook veel spannender kan? Lik je vingers af in de 
steenkoolmijn van Blegny-Mine, ga uitgebreid dineren in Labo4 - een voormalig la-
boratorium, of bestel prehistorische kost in het Archéorestaurant op de Prehistosite 
in Flémalle. En voor wie écht de wilde toer op wil: in Bouchers Verts staan insecten op 
het menu. Smakelijk!

ça bouge!
Wie lekker eet, heeft genoeg energie om activiteiten in en rond Luik te ondernemen. 
Bevrijd jezelf uit de escape rooms van de abdij van Stavelot en Get Out in het centrum 
van Luik, speel boerengolf op de boerderij van Gérard Sart, of zet voet in de Quarreux 

van Aywaille. Kom tot rust en breng een bezoek aan het speciale monument Pierre de 
Noufy en aan de Schöffertoren.

Blijf je alsnog op je honger zitten? Trek dan je comfortabele schoenen aan en beklim 
de Montagne de Bueren, de Coteaux de la Citadelle of de toren van Eben-Ezer. Naast de 
fysieke voldoening krijg je er een mooi zicht bovenop.

Overtuigd?
Alles wat je nodig hebt voor je citytrip vind je op www.liegetourisme.be/insolite.Via 
Ouftitourisme.be reserveer je je overnachting, activiteit, restaurant… rechtstreeks. 
Maak van de gelegenheid gebruik om evenementen te delen. Zo is er de Oktoberfoor 
in Luik (de grootste en oudste kermis van het land), de Internationale Jumping van de 
Provincie Luik, Réciprocity Design Liège, … Dan rest je alleen nog je valies te maken en 
te vertrekken. Kom naar Luik en laat je inpakken.

Laat je inpakken door Luik!

© Pierre Lognoul • FTPL - JM Léonard - P Fagnoul • Sleep in a Bubble  
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Van 15 september tot 16 december 
staat de stad Oudenaarde volledig 
in teken van zijn  Vlaamse Meester: 
Adriaen Brouwer. Deze 17de-eeuwse 
kunstschilder wist Rubens en 
Rembrandt te overtuigen van zijn 
klasse en nu heeft ook u de kans om 
zijn werk te bewonderen.

Tekst: Stĳn Claeysier

Op het programma staan onder meer een 
internationale collectie en een kunstparcours 
door de binnenstad. Geertrui Van Kerkhoven, 
conservator van het MOU Museum, blinkt 
van trots. “De eigenlijke tentoonstelling 

is een once in a lifetime kans. We zijn erin 
geslaagd om absolute topstukken samen 
te brengen uit befaamde kunstmusea zoals 
het Metropolitan in New York, het Louvre in 
Parijs, de National Gallery in Londen en het 
Rijksmuseum in Amsterdam. En dat allemaal 
in de geboortestad van Adriaen Brouwer. Dat 
is echt wel een unicum. De naam Adriaen 
Brouwer doet misschien niet meteen een bel-
letje rinkelen, maar hier in Oudenaarde zit de 
naam verankerd in het DNA van de inwoners. 
Er is een plaatselijk bier naar hem vernoemd, 
alsook een fietsroute. Met deze tentoonstel-
ling willen we Brouwer de plaats geven die hij 
verdient: tussen de allergrootsten.”

Intiem, volks en emotioneel
“Het fascinerende aan Brouwer is dat hij 
een inkijk biedt in het gewone leven van 
onze contreien ten tijde van de 17de eeuw. 
Hij schilderde volkse taferelen - met een 
focus op de lagere klasse - in kleine, intieme 
werken, vaak met een moraliserende onder-
toon. Brouwers weergave van menselijke 
emoties was ongezien en bracht een radicale 
verandering in de toenmalige beeldtraditie 
teweeg. We spreken over zijn zogeheten tro-
nies of groteske hoofden. Het levert hem de 

titel ‘meester van emoties’ op. Het feit dat 
tijdgenoten Rubens en Rembrandt fervente 
verzamelaars van zijn werk waren, zegt op 
zich eigenlijk al genoeg.”

Kunstparcours door de stad
“De collectie is te bezichtigen in het MOU 
Museum, gevestigd in het historisch stad-
huis. Daarnaast bieden we ook een ruimer 
cultureel programma aan, helemaal in teken 
van de grootmeester. Het meest opvallend 
is ongetwijfeld het kunstparcours - getiteld 
Charivari - onder leiding van curator Jan 
Hoet Jr. Hedendaagse kunstenaars lieten zich 
inspireren door Brouwer om artistiek in te 
grijpen in de binnenstad. In de Lakenhalle 
kan men dan weer kennismaken met het 
rijke textielverleden van de stad via een col-
lectie wandtapijten – de vader van Brouwer 
was namelijk tapijtmaker.”

Geertrui Van 
Kerkhoven

Conservator MOU 
Museum

adriaenbrouwer.be

IN SAMENWERKING MET

Oudenaarde dompelt 
zich onder in vergeten 
Vlaamse grootmeester ©
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et Jubelparkmuseum heet voort-
aan Museum Kunst & Geschiede-
nis. Daarmee wil het zich duide-
lijker op de kaart van de Brusselse 
musea zetten en zich ook sterker 

profileren ten aanzien van toeristen. Het 
Museum Kunst & Geschiedenis is met zijn 
70.000 m2 immers het grootste museum van 
België. Je vindt er prachtige collecties, van 
prehistorie tot art nouveau en art deco, in een 
al even prachtig gebouw. Toch is het museum 
voor veel toeristen – en zelfs Belgen – nog 
een onbekende schat in hartje Brussel. Er 
was tot recent immers vaak verwarring met 
het Legermuseum en Autoworld, die zich op 
dezelfde site bevinden. Hoog tijd om duide-
lijkheid te scheppen dus.

Collecties van wereldklasse
De collecties van het Museum Kunst & 
Geschiedenis gaan ver terug in de tijd en zijn 
van absolute wereldklasse. De basis van de 
collecties werd al gelegd in de 16de eeuw, 
met stukken die keizer Karel V toegestuurd 
kreeg uit ’Noord- en Zuid-Amerika. Tijdens 
de Industriële Revolutie, in de 19de eeuw, 
was België een van de rijkste landen ter 
wereld. Om die vooraanstaande positie van 
Brussel en België in de verf te zetten, liet 
Leopold II op de site van het Jubelpark een 
tentoonstellingscomplex optrekken, waar 
op het einde van de 19de en aan het begin van 
de 20ste eeuw verschillende wereldtentoon-
stellingen plaatsvonden. Momenteel her-
bergt het museum erg rijke en uiteenlopende 

collecties, die gaan van Belgische archeologie 
over middeleeuwse kunst tot 19de-eeuwse 
en 20ste-eeuwse sierkunsten, aangevuld met 
uitgebreide verzamelingen uit de Oudheid 
(Rome, Griekenland en Egypte), Noord- en 
Zuid-Amerika en Azië. Het museum biedt 
met andere woorden zowel een reis rond 

de wereld als een reis door de tijd. Je komt 
dan ook ogen (en vooral tijd) tekort bij een 
bezoek. Een origineel beeld van Paaseiland 
(waarvan er maar drie te bewonderen zijn in 
Europa), het beeldje waarop Hergé de fetisj in 
‘Het Gebroken Oor’ baseerde of de prachtige 
kloostertuin (een oase van rust en kalmte). 

De collectie retabels wordt aanzien als de 
belangrijkste ter wereld, net als de verzame-
ling Vlaamse wandtapijten.

Steeds weer iets nieuws dankzij 
unieke tijdelijke expo’s
Naast de kwalitatieve vaste collectie pakt 
het Museum Kunst & Geschiedenis het hele 
jaar door uit met ongeziene tijdelijke expo’s. 
Zo kan je er nog tot eind dit jaar een unieke 
winkelruimte bewonderen ontworpen door 
Victor Horta. Deze is a¤omsting uit de exclu-
sieve juwelierszaak Wolfers Frères uit Brussel 
en staat onder experts gekend als een van 
de mooiste art-nouveaurealisaties in België. 
Ook de juwelen van Wolfers Frères zijn er 
tentoongesteld, naast talloze bijzondere art 
nouveau en art-deco-objecten. Ontdek boven-
dien vanaf 23 november ‘INCA Dress Code’, 
een nooit eerder georganiseerde expo die 
de pracht en praal toont van de traditionele 
Inca-klederdracht en -edelsmeedkunst. ■
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artandhistory.museum

IN SAMENWERKING MET▲ ▲▲ Het Jubelparkmuseum heet voortaan Museum Kunst & Geschiedenis.

▲ ▲▲ Drinkende boer - Adriaen Brouwer. 
RH.S.187, Collectie Stad Antwerpen, 
Rubenshuis

▲ ▲▲ De roker - Adriaen Brouwer. Bruikleen 
van het Rĳksmuseum, Amsterdam

Museum Kunst & Geschiedenis: onbekende schat in hartje Brussel

De Brouwer-sfeer
“De gelijknamige fietsroute loopt langs het glooi-
ende landschap van de Vlaamse Ardennen en 
bewijst waarom Brouwer ook een uitstekende 
landschapschilder was. Minder actieve wieler-
fanaten kunnen terecht in het Centrum Ronde 
van Vlaanderen, waar gelijktijdig een expo loopt 
die deels geïnspireerd is op Brouwer. Tot slot kan 
men - de familienaam van de grootmeester in 
gedachten - terecht in de brouwerij Roman, voor 
een verfrissend biertje dat zijn naam draagt. U 
merkt het: de hele stad baadt in Brouwer-sfeer.” ■

Wist je dat er zich in het Jubelpark, in hartje Brussel, een museum bevindt dat met zijn 70.000 m2 aan unieke 
collecties zonder schroom naast het Louvre of het British Museum mag worden geplaatst? Tekst: Joris Hendrickx
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Vertel eens: vanwaar de drang 
om te reizen?
“Momenteel presenteer ik samen met Heidi 
en Wim de ochtendshow op Qmusic. Elke 
morgen sta ik op een ontiegelijk vroeg uur 
op. Mijn job is een zeer belangrijk deel van 
mijn leven, maar het kan soms superhectisch 
zijn. Van zodra ik tijd vind, trek ik er even tus-
senuit. Het concept van mijn reisblog Hånd-
bagage.com is om 48 uur in het gezelschap 
van een vriend te gaan reizen. Vroeger ging 
ik vaak naar het buitenland. Het laatste jaar 
heb ik ontdekt dat er ook veel andere werel-
den te ontdekken zijn in België zelf. Makke-
lijk te bereiken en minder belastend voor het 
milieu: de komende maanden mag je dus veel 
trips in eigen land op mijn blog verwachten.”

Wat hoop je te bereiken met je blog?
“Het is begonnen als een hobby, puur voor 
mezelf. Ik wilde graag weer met fotografie 
bezig zijn, mijn eerste liefde. Toen ik voor 
de radio begon, had ik dat losgelaten en 

“Er zijn nog veel 
werelden te ontdekken 

in eigen land”
Het leven van een radiomaker kan hectisch zijn. In zijn vrije tijd zoekt Sam De Bruyn 

steeds vaker de rust op. Dat reizen niet per se veraf hoeft te zijn, bewijst hij op 
zijn reisblog Håndbagage, met bestemmingen dichter bij huis. “Er vallen nog veel 

andere werelden te ontdekken in eigen land”, vertelt Sam. En dan nog het liefst 
voor dag en dauw, bij een betoverende zonsopgang.

Tekst: Stĳn Claeysier

Sam De Bruyn

Radiopresentator 
Qmusic

Sam De Bruyn:

��" De komende maanden 
mag je op mijn blog 
Håndbagage veel trips in 
eigen land verwachten.

❚❚ Ik ben Gerrit, een Belgische blogger met 
een passie voor travel, mode en interieur. 
Met mijn blog ‘Gerrit and the City’ wens ik 
mijn lezers te inspireren om meer op ver-
kenning te gaan in eigen land. Het is mooi 
om nieuwe bestemmingen en culturen te 
ontdekken, maar ik ben van mening dat je 
allereerst je eigen land beter zou moeten 
leren kennen. En België is zodanig rijk aan 
schoonheid en diversiteit, dat dat in ons 
geval zeker de moeite waard is! 

❚❚ Ik ben opgegroeid in een klein dorpje 
tussen Waals- en Vlaams-Brabant waar er 
niet veel te beleven was, wat ervoor heeft 
gezorgd dat ik niet echt een ‘eigen plek’ heb. 
Mijn vrienden komen uit Gent, Antwerpen, 
Brussel,... Hierdoor ben ik steeds in bewe-
ging, reizend van de ene naar de andere kant 
van het land. Een aantal pareltjes waar je 
mij kan vinden zijn Villa Empain in Brussel, 
Rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw en 
de beachbars in Knokke. ■

Gerrit Elen

Blog: gerritandthecity.com

Instagram: gerritandthecity

❚❚ Ik ben Nies, een ondernemende mama. 
Ik heb een zoontje en er is momenteel een 
tweede kleintje onderweg. Ik ben socialm-
ediacoach en blogger, twee dingen die me 
de kans geven om in alle vrijheid te onder-
nemen, ‘moederen’ én reizen. Mijn gezin, 
familie en vrienden komen altijd op de eer-
ste plaats. Tijd met hen vind ik zo waardevol 
dat ik daar graag de ‘stop’-knop voor indruk.  

❚❚ Reizen is de ideale manier om eventjes te 
ontsnappen aan het dagdagelijkse leventje. 
Omdat ik mijn avonturen graag met de bui-
tenwereld deel, startte ik in 2014 met mijn 
reisblog. Met Reismicrobe wil ik andere 
gezinnen inspireren om de wereld te blij-
ven zien. Rondtrekken in het noorden van 
Marokko, roadtrippen in de Algarve, city-
trippen in Marrakech, je leest er alles over 
op mijn blog. Maar ook dichtbij is er genoeg 
te beleven. Onze favorieten: verdwalen in de 
Kalmthoutse heide, slapen in een ZaligAan-
Zee vakantiehuisje, relaxen in het sfeervolle 
kasteel op Domaine D’Arthey of dieren spot-
ten in Pairi Daiza. ■

Nies Cools

Blog: reismicrobe.com

Instagram: reismicrobe

Bloggers in de kijker

ik wou daar terug mee experimenteren. 
Gaandeweg bleek dat veel mensen interesse 
kregen in mijn blog en dat het hen inspi-
reerde. Dat probeer ik nu verder te zetten. 
Ik probeer nooit een reisgids te zijn, want 
zo bestaan er honderden. Het doel is louter 
om mensen te inspireren. Ik wil een sfeer 
creëren met beelden. Iets wat prikkelt om 
zelf op ontdekking te gaan.” 

Wanneer is voor jou een trip geslaagd?
“Als het me lukt om op geen enkele moment 
aan negatieve dingen te denken. Het is een 
soort vlucht van de dagelijkse beslomme-
ringen. Zodra ik op een onbekende plek ben, 
wil ik alleen nog maar die plek ontdekken, 
even de knop omdraaien. Daarom prefereer 
ik bestemmingen die niet op ieders A-lijstje 
staan. Neem nu Spanje, iedereen gaat eerst 
naar Barcelona, daarna naar Madrid. Ik zou 
eerder kiezen voor Valencia of Salamanca. 
Geef mij maar iets waar ik nog bijna niks over 
weet. Vroeger deed ik vooral citytrips, maar 

Kust
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Zijn top 3 
in eigen land

1. De Vlaamse kust is een klassie-
ker, maar wel heel tof. Oostende 

is voor mĳ wel een topper. Er verandert 
zoveel. Elk seizoen vind je er wel weer 
iets nieuws: een keicoole expo, een 
streetart-tour, enz. Je bent in een stad 
en tegelĳkertĳd aan zee. Ik ga ook het 
liefst in de winter, dan is er weinig volk. 
Een absolute aanrader is Oosteroever. 
Met de overzetboot kan je gratis naar 
de andere kant van het water. En dan 
wandelen op het strand en in de duinen, 
waar veel minder toeristen zĳn. Zalig!

2. Het afgelopen jaar heb ik het 
Hageland ontdekt. Grappig: in 

hun promocampagne noemen ze de 
streek ‘het Toscane van Vlaanderen’. 
Ik moest aanvankelĳk lachen: wie heeft 
dat bedacht? Toen ik met een oldtimer, 
een Citroën DS, een tour deed door het 
Hageland, besefte ik ineens: wauw, het 
klopt! Toegegeven, het was zeer zonnig. 
Maar die heuvels, die wĳnranken, het 
microklimaat. Het gaf me werkelĳk een 
Toscane-gevoel. 

3. De Kalmthoutse Heide vind ik 
ongelooflĳk prachtig. Op een keer 

ging ik er wandelen, te midden van een 
gigantische stortbui. Het eerste moment 
baalde ik, maar uiteindelĳk bleek dat 
fantastisch. Er was daar werkelĳk nie-
mand. De sfeer die daar op dat moment 
hing, was magisch. Een desolaat land-
schap met plassen en vĳvers. En zoveel 
afwisseling. Het deed me denken aan 
Ĳsland. Daar heb je elke 20 kilometer 
het gevoel op een andere planeet te zĳn. 
Dat herkende ik op de heide. Heerlĳk om 
tot rust te komen. ■

❚❚ In 2012 startte ik mijn blog vol gedetail-
leerde reisbeschrijvingen en praktische 
tips. Drie jaar en vele vluchten later maakte 
ik van deze passie mijn voltijdse bezigheid. 
Ik verscheen op websites als Business Insi-
der, schrijf voor merken als Expedia en 
spreek regelmatig op conferenties.

❚❚ Reizen doe ik zelf voornamelijk binnen 
Europa, waarbij mijn thuisland België een 
speciale plek krijgt op de blog. Om te wande-
len, trek ik graag de taalgrens over. De Route 
van Napoleon in Robertville vraagt best wat 
van de benen, maar je krijgt er watervallen 
en prachtige vergezichten voor terug. Bij 
gebrek aan tijd hoef ik maar enkele minuten 
te wandelen en dan sta ik al in Heverlee Bos, 
waar de bomen tijdens een zwoele zomer-
dag voor beschutting zorgen. Om te winke-
len, trek ik graag naar Antwerpen. Mijn tip? 
Laat de Meir links liggen en trek naar plek-
ken als de Wilde Zee, de Kammenstraat en 
de Schuttershofstraat. ■

Sofie Couwenbergh

Blog: wonderfulwanderings.com

Instagram: wonderfulwanderings

❚❚ Ik ben Christophe, een Limburgse levensge-
nieter uit Bilzen. Al meer dan 2 jaar deel ik mijn 
beste reistips met de wereld. In eigen land zijn 
er enkele activiteiten en bezienswaardigheden 
die ik iedereen kan aanraden. Qua activiteiten 
denk ik dan vooral aan fietsen in Limburg en 
wandelen in Haspengouw. Limburg beschikt 
over een prachtig fietsroutenetwerk, met fiet-
sen door het water als hoogtepunt. Vanaf de 
Greenspot in Vrijhern vertrekken dan weer 
enkele van de mooiste wandelingen van Has-
pengouw, vooral in de bloesemperiode zijn 
deze een absolute aanrader. 

❚❚ Het mooiste panorama van Vlaanderen 
ontdek je via de klim naar de top van de mijn-
terril in Connecterra. Over de taalgrens is 
Luik een topper. In het oude centrum bereik 
je langs smalle en steile ‘impasses’ de verbor-
gen tuin van het Ursulinenklooster. In onze 
hoofdstad moet je zeker eens een bezoek 
brengen aan Jeanneke, het kleine zusje van 
Manneke pis. De Belgische keuken, geser-
veerd in de traditionele Brusselse grandeur, 
proef je dan weer bij ‘Chez Vincent’. ■

Christophe Jacobs

Blog: travelchecker.be/nl

Instagram: travelchecker

nu vind ik dat gevoel ook meer en meer terug 
in de natuur. Je kunt evengoed een week-
endje in een bos gaan kamperen. Dat is ook 
een totaal andere wereld.”

De perfecte gelegenheid om 
even lekker uit te slapen...
“Ik ben iemand die bewust extra vroeg 
opstaat tijdens trips. Mijn biologische klok 
is natuurlijk sowieso ontregeld door elke dag 
om 3 uur op te staan - in het weekend word ik 
automatisch wakker rond 5-6 uur. Maar toch, 
op plekken waar ik nog nooit geweest ben, 
doe ik dat bewust. Dat zijn vaak de mooiste 
momenten. Een zonsopgang bijvoorbeeld. Of 
het moment voordat een stad of gemeente 
wakker wordt. Dat desolate wanneer ieder-
een nog slaapt, dat is iets waar ik op kick. 
Zeker ook in de natuur. Dat komt vooral van-
uit mijn achtergrond als fotograaf. Het licht is 
het mooist wanneer de zon net opkomt. Een 
magisch moment.”

Rust lijkt wel een terugkerende factor.
“Misschien is het omdat ik ouder aan het 
worden ben? Ik heb heel mijn leven in het 
centrum van steden gewoond. Opgegroeid 
in Brussel, op mijn 17e naar Antwerpen 
verhuisd, daarna naar Gent, waar ik nu al 
10 jaar woon. Ik ben op een ander punt in 
mijn leven aanbeland: het was allemaal 
keitof, maar af en toe mag het wel eens 
wat kalmer. Na alle hectiek is het fijn om 
thuis te kunnen komen en wat te kalmeren. 
Om een tegenpool te hebben. Dat is ook de 
reden waarom ik binnenkort verhuis naar 
de pittoreske gemeente Berlare. Het is een 
nieuwe fase in mijn leven die wel past in die 
constante van rust opzoeken.”

Berlare, of all places?
“Berlare heeft een heel erg mooie natuur. Het 
staat voornamelijk bekend om zijn recreatief 
Donkmeer. Zwemmen, bootjes varen. Dat is er 
al jaren heel populair. Er is ook een natuurge-
bied dat dienst doet als overstromingsgebied 
voor de Schelde. Dat kunnen ze onder water 
zetten om overstromingen tegen te gaan. Het 
is er prachtig. Je kunt er uren wandelen door 
het bos of langs het water, zonder een mens 
tegen het lijf te lopen. Als je toch sociaal con-
tact wil, kan je terecht in een prachtig cen-
trum met leuke cafeetjes. Wanneer ik even in 
de natuur wil zijn, zonder iemand te zien, is 
die mogelijkheid onmiddellijk beschikbaar 
naast mijn deur. Ik kijk er al naar uit.” ■

Hageland

Kalmthoutse Heide
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  ▲ De productie kostte meer dan 20 miljoen dollar en gaat prat op de meest geavanceerde 
podiumtechnologie.W

alking with Dinosaurs, geba-
seerd op de succesvolle BBC-te-
levisiereeks, is het grootse dino-
saurusspektakel ter wereld. 
Na voorstellingen in 250 ste-

den voor meer dan 9 miljoen toeschouwers is 
zopas een gloednieuwe wereldtournee van start 
gegaan, die van 7 tot en met 9 december ook in 
Paleis 5 van Brussels Expo neerstrijkt.

Het verbazingwekkende en majestueuze 
spektakel voor de hele familie neemt je 200 
miljoen jaar terug in de tijd, naar een ver-
geten wereld waar je getuige zal zijn van de 
terugkeer van de grootste wezens die onze 
aarde ooit bevolkt hebben. Haast je dus… voor 
ze uitgestorven zijn!

Overleven en overheersen
De geschiedenis van onze aarde toont zich 
in het splitsen van de continenten en de 
overgang tussen de dorre woestijnen van het 
Trias naar de weelderige groene prairies van 
het Jura. De oceanen vormen zich, vulkanen 
barsten uit, een bos vat vuur,… alles leidend 

naar de impact van een massieve komeet die 
op de aarde neerstort en het uitsterven van 
de dinosaurussen in een stroomversnelling 
brengt.

Zie ze stappen, hoor ze brullen en wees 
getuige van hun strijd om te overleven en 
te overheersen. Van de structuur van hun 
huid tot de fl ikkering in hun ogen. Het quasi 
cinematografi sche realisme zal alle twijfel 
meteen wegnemen: de dinosaurussen zijn 
daadwerkelijk terug!

Hyperrealistisch
Deze productie kostte meer dan 20 miljoen 
dollar en gaat prat op de meest geavanceerde 
podiumtechnologie. De dinosaurussen in 
de show ondergingen ook spectaculaire en 
kleurrijke veranderingen, gebaseerd op de 
laatste wetenschappelijke ontdekkingen, 
waaronder de veren die sommige soorten 
waarschijnlijk hadden. Walking with Dino-
saurs ‘The Arena Spectacular’ combineert 
het vakmanschap en het talent van meer 
dan 50 ingenieurs, bouwers, huidenmakers, 
artiesten, schilders en experten in anima-

tronics. Samen creëerden ze de wereldbe-
roemde hyperrealistische adembenemende 
creaturen, waaronder de Stegosaurus, de 
Raptors en natuurlijk ook de verschrikke-
lijke Tyrannosaurus Rex… De grootste van 
allemaal is de Brachiosaurus, die maar liefst 
11 meter hoog en 17 meter lang is!

Cast en crew aan het woord
Matt Alder (acteur): “Voor deze show bestu-
deerden we vogels, de interactie tussen wol-
ven, hoe leeuwen in het wild eten, enz. Zo 
hebben we stukjes realiteit toegevoegd aan 
onze performance. Dat maakt het authentiek. 
Het publiek krijgt echt te zien hoe een dino-
saurus reageerde op de wereld om hem heen. 
Ik hou van mijn werk, want ik mag een dino-
saurus zijn! Wie kan zoiets zeggen?”

Ian Waller (regisseur): “Het is geweldig. Ik 
mag iedere dag met dino’s spelen! Maar de 
druk is hoog, want de show moet in elk land 
en bij elke voorstelling precies dezelfde norm 
halen. We nemen je graag mee op reis, van het 
Trias tot het einde van de Krijttijd!” ■

Grootste dinosaurusspektakel 
ter wereld komt naar België
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dinosaurlive.com

IN SAMENWERKING MET

In december zullen de dinosaurussen opnieuw heersen over België! 
Walking with Dinosaurs ‘The Arena Spectacular’ komt immers nog 
één keer terug naar ons land.  Tekst: Joris Hendrickx

GULDEN DRAAK IS EEN DONKERE TRIPEL VAN 10,5% ALC. VOL. HET HEEFT EEN COMPLEXE SMAAK 
MET TOETSEN VAN CARAMEL, GEBRANDE MOUT EN KOFFIE, EN EEN ROMIGE HAZELNOOTKLEURIGE 
SCHUIMKRAAG.

HET BIER IS GENOEMD NAAR DE VERGULDE DRAAK OP DE TOP VAN HET GENTSE BELFORT,
SYMBOOL VAN MACHT EN ONAFHANKLIJKHEID.
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B
ij Koezio Brussel (spreek uit: 
Koézio) krijg je tijdens de missie 
‘Elite Agents’ een spectaculaire 
spoedtraining om speciaal agent 
te worden. Gedurende 2 uur wor-

den je uithoudingsvermogen, intelligentie, 
moed en teamspirit op de proef gesteld door 
4 districten: een mysterieus labyrint, een 
machineruimte met reuzegrote modules, een 
escape room en tot slot een duizelingwek-
kend parcours op 12 meter hoogte.

Je snelheid testen in gigantische spelmo-
dules, jezelf overtre� en en elkaar helpen op 
het hoogteparcours, geheime codes ontcij-
feren, raadsels oplossen, alert blijven onder 
alle omstandigheden,... Koezio belooft span-
nende ervaringen en momenten van puur 
plezier. Vorig jaar werd het door het publiek 
van de visit.brussels-Awards dan ook gekozen 
als 1 van de 3 genomineerden in de categorie 
‘Best Event & Touristic Location’.

Samenwerking en cohesie 
Je hoeft geen schrik te hebben. Om deel te 
nemen, moet je geen atleet of intellectueel 
zijn. Wat telt, is het samenzijn: de cohesie 
binnen een groep vergroten. In tijden van 
smartphones en individualisme wil Koezio 
immers een aangename afwisseling zijn, 
waarbij je gedurende 1,5 tot 2 uur vooral spe-

lenderwijs moet samenwerken om je doel te 
bereiken. Ieder teamlid draagt op zijn of haar 
manier bij tot een succesvolle missie. Het is 
dus vooral een unieke en positieve vorm van 
edutainment die mensen dichter bij elkaar 
brengt. Daarom is het niet verwonderlijk dat 
er hier heel wat teambuildings van bedrij-
ven plaatsvinden.

Internationaal concept 
Het allereerste Koezio-park opende in 2006 
in Lille. Door het enorme succes werden 
al snel parken geopend in Sénart (ten zui-
den van Parijs) en Cergy (ten noorden van 
Parijs). In 2016 werd in Brussel het vierde 
park ingehuldigd, het eerste park buiten 
Frankrijk. In de toekomst zullen er ook par-
ken volgen in Nederland, Groot-Brittannië, 
Spanje en Duitsland.

Aangepaste formule
Koezio Brussel is binnenkort dus twee jaar 
open en kreeg in die tijd al ontelbare bedrij-
ven, maar ook families en groepen vrienden 
over de vloer. Koezio is toegankelijk vanaf 
2 spelers en is geschikt voor  jong en oud, 
sportief en minder sportief. Het niveau kan 
worden aangepast per groep. Opgelet: om vei-
ligheidsredenen moet je wel 1m40 groot zijn! 
Naast het indoor avonturenpark beschikt 
Koezio eveneens over vergaderruimtes, een 

eetruimte en een lounge voor een aperitief 
of maaltijd na de missie. Hierdoor is het een 
zeer populaire locatie voor een onvergete-
lijke teambuildingdag, een spannend vrij-
gezellenfeest of een origineel verjaardags-
feest voor jong en oud.

Tip: tijdens Halloween wordt het park 
omgevormd tot een heuse horrorfi lm met 
echte acteurs. Die dag is het uitzonderlijk 
enkel toegankelijk vanaf 16 jaar! ■
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koezio.co/nl

IN SAMENWERKING MET

Grootste indoor avonturenpark van Brussel scoort met edutainment 
Zin om samen met vrienden, familie of collega’s een spannende uitdaging aan te gaan? Bezoek dan zeker 
Koezio Brussel, met 6.000 m2 het grootste indoor avonturenpark van Brussel!  Tekst: Joris Hendrickx

  Gedurende 
2 uur worden je 
uithoudingsvermogen, 
intelligentie, moed
en teamspirit op de 
proef gesteld.

OOSTENDE KONING BOUDEWIJNPROMENADE     
14 min. te voet van Panos Alfons Pieterslaan

GENT SINT-PIETERSABDIJ, SINT-PIETERSPLEIN 9   
7 min. te voet van Panos Walpoortstraat

Je vindt er de Panos in jouw buurt en geniet 
er van plezant krokante beloningen.

Ontdek al onze lunchplekjes op www.panos.be  
Heb je zelf één of meerdere favoriete lunchplekjes? Laat het ons weten via facebook of Instagram met de hashtag #Panoslunchplekje #PanosBelgium

ONZE APP (BE)LOONT DE MOEITE

LEUVEN DIJLEPARK, SCHAPENSTRAAT     
11 min. te voet van Panos Rector De Somerplein

ONTDEK DE LEUKSTE 
LUNCHPLEKJES
voor onderweg

Een uitje in ons land? Op zoek naar 
verrassende lunchplekjes voor een echte 
break?

Ontdek hier onze favoriete hotspots waar 
je met volle teugen kan genieten van je 
Panos-lunch. 

BRUSSEL KUNSTBERG
5 min. te voet van Panos Grasmarkt

ANTWERPEN PLANTENTUIN, LEOPOLDSTRAAT 24    
7 min. te voet van Panos Meir

HASSELT BEGIJNHOF, ZUIVELMARKT 33     
2 min. te voet van Panos Demerstraat

DOWNLOAD DE PLEZANTSTE APP 
VOOR ONDERWEG



DE RUWE AUTHENTICITEIT !

brtimmermans.be

®

WANNEER BIER 
GESCHIEDENIS 

ONTMOET !

Waterloo Récolte wordt in deze 
historische Mont-Saint-Jean hoeve te 
midden van het slagveld van Waterloo 
(1815) gebrouwen. U wordt er 

verwelkomd door de brouwer, die u zal laten 
kennismaken met dit bier en zijn unieke recept op 
basis van tarwe !
Deze toeristische trekpleister nabij Brussel 
beschikt over een unieke museumcollectie, een 
winkel met streekproducten, een stokerij en 
degustatiezalen met daaronder mysterieuze 
tunnels van de hospitaalridders die vandaag de dag 
gebruikt worden om onze kostbaarste brouwsels te 
bewaren.
Ontdek de geschiedenis van deze eeuwenoude 
hoeve en boek de historische schuur (erkend als 
bescermde monument) voor jullie evenementen.
U zult in de ban raken van de legenden verbonden 
aan deze emblematische site, die toegankelijk is 
voor individuen, groepen en seminars. 

Brouwerij Timmermans werd opgericht in 1702 en is al 300 jaar gevestigd in Itterbeek, op enkele kilometers van het 
stadscentrum van Brussel. Timmermans is de oudste lambiekbrouwerij ter wereld. Oorspronkelijk gebeurde tijdens het 
brouwproces een wonder : de micro-organismen in de lucht van de Zennevallei komen in het mout terecht en brengen 
spontane gisting op gang. Daarom wordt echte lambiek uitsluitend gebrouwen in een straal van 15 km rondom Brussel : 
het Pajottenland. Tijdens de rondleiding zal onze brouwer u met passie de geheimen van de lambiekproductie uit de 
doeken doen (Groepsbezoeken zijn mogelijk).
Bent u op zoek naar een origineel idee voor uw seminars, feesten of recepties ? Huur dan onze prachtige feestzaal die 
ruimte biedt aan 100 personen en dompel uzelf onder in het ongelofelijke universum van Brouwerij Timmermans. 
Een onvergetelijke ervaring !

waterloo-beer.be

BRUGGE
BRUSSEL

WATERLOO

MEET THE BREWERS !

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. E
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DE TOP 3 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

IN BRUGGE !

Bourgogne des Flandres, het bier dat al generaties lang met 

Brugge verbonden is, wordt nu opnieuw in de binnenstad 

(op 80m van het Belfort) gebrouwen ! In ‘s werelds meest 

romantische brouwerij ontmoet je op de brouwzolder de 

brouwer, stel hem zoveel vragen als je wil.

Creëer je eigen gepersonaliseerde bierfles met een foto die 

je neemt in het hartje van de brouwerij. Test je vaardigheden 

en tap virtueel een Bourgogne des Flandres of zoek naar de 

verstopte brouwmascottes.

Maar vooral, geniet van onze bieren in combinatie met 

heerlijke tapa’s in ons brouwerscafé of op het terras 

langsheen de Brugse reien.

Ben je op zoek naar een toffe groepsactiviteit ? Dan is 

de workshop “Blend je eigen Bourgogne des Flandres” 

ongetwijfeld iets voor jullie. Een echte bierkenner dompelt 

jullie onder in dit Brugse brouwmysterie. 

Brouwerij Bourgogne des Flandres, een ervaring om nooit 

meer te vergeten !

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

bourgognedesflandres.be

18 15

MONT-SAINT-JEAN
FERME BRASSERIE

WATERLOO

™
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E
igenlijk valt er het hele jaar door 
genoeg te beleven in de Hoge Arden-
nen, maar de prachtige natuur is 
natuurlijk de grootste troef van deze 
streek. In het gebied ten noorden 

van de Ourthe zijn er honderden kilometers 
gemarkeerde paden voor wandelaars, fietsers 
en ruiters. Trek eropuit in de prachtige natuur 
en geniet van de mooie vergezichten en de 
rust. Of kies voor een begeleide wandeling met 
een gids die je alles vertelt over de paddenstoe-
len, eetbare planten en verschillende dieren 
in de lokale bossen. Online kan je de kalender 
raadplegen met daarop een overzicht en alle 
data van de begeleide groepswandelingen van 
de toeristische dienst. Een themawandeling, 
geocache zoektocht of blotevoetenpad zijn dan 
weer aanraders voor de kinderen.

Jachtseizoen
Het RAVeL-netwerk brengt je langs verschillende 
verborgen parels van de Hoge Ardennen. Deze 
gemarkeerde greenways leiden je over jaagpa-
den en oude spoorlijnen en zijn geschikt voor alle 
zachte weggebruikers. Met een totaal van 10 regi-
onale routes en 4 internationale routes zijn zij per-
fect om de streek te doorkruisen. In Vielsalm is er 
trouwens net een nieuwe RAVeL-route geopend. 
Hou wel rekening met het jachtseizoen. Van begin 
oktober tot eind december zijn sommige wandel-
paden niet toegankelijk. Informeer je op voorhand 
bij het ‘Maison du Tourisme Haute-Ardenne’.

Gastronomisch paradijs
Na een fikse wandeling is een lunch of diner 
in een plaatselijk restaurant een uitstekende 
keuze. Voor de culinaire fijnproevers is het 
jachtseizoen de ideale periode om te genie-
ten van plaatselijke wildgerechten. Het 
authentieke restaurant La Métairie bevindt 
zich in het hart van het dorpje Wanne, 
tegenover een oud kasteel. Het hotel-res-

taurant selecteert de beste lokale producten 
en bereidt deze tot heerlijke gerechten van 
hoge kwaliteit. Wie het nog wat chiquer wil, 
kan terecht in het gastronomisch hotel van 
L’Auberge du Notaire in Vielsalm, in 2013 
nog uitgeroepen tot ‘Beste hotel van België’. 
In de voormalige werkkamer van de notaris 
geniet je onder de kroonluchters van ver-
fijnde gerechten en aangepaste wijnen. 

Leuke uitstappen
Je vindt in de Hoge Ardennen ook enkele 
charmante musea die het bezoeken meer 
dan waard zijn. In het museum van Wanne 
vind je een boeiende mix van het culturele 
erfgoed en het sociale leven vanaf het begin 
van de 20ste eeuw. Ook het Ardenneno�en-
sief van 1944 wordt er belicht. Een must-see 
als je houdt van lokale geschiedenis. In ‘La 
Maison du Pays de Salm’ in Vielsalm ontdek je 
de geologie, geschiedenis en folklore van het 
Salmland. Kinderen raken in de ban van het 
pedagogische pad, inclusief een betoverend 
klank- en lichtspel en enkele spelletjes. In 
Courtil kan je dan weer een bezoek brengen 
aan de brouwerij van Lupulus, gevestigd in 
een oude 18de-eeuwse boerderij. Met andere 
woorden: de hoge Ardennen heeft het hele 
jaar door voor iedereen iets te bieden. ■
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▲ ▲▲ De prachtige natuur is de grootste troef van de streek.

▲ ▲▲ Een romige, vette kaas bedekt de smaakpapillen met een soort film. Om de papillen 
weer vrĳ te maken, heb je een bittere of zurige drank nodig. En daarvoor is bier perfect.

De Hoge Ardennen: voor ieder wat wils

K
azen zijn niet meer weg te denken 
uit ons culinair erfgoed. In ons 
land zijn er meer dan 300 ‘Kazen 
van bij Ons’, vaak gemaakt op 
artisanale wijze. Sommige soorten 

worden al eeuwen binnen de muren van een 
abdij geproduceerd, andere op de boerderij 
of in de kaaswinkel. Ook bieren horen thuis 
in dat vakje. Er zijn in België meer dan 1.600 
soorten. Zeker de 24 abdij- en 6 trappistenbie-
ren behoren tot de wereldtop. 

Verfrissing voor smaakpapillen
In restaurants en bij etentjes thuis wordt 
kaas vaak op de klassieke manier geser-
veerd met een wijntje. Toch zijn er heel wat 
kazen die zich aan tafel net zo goed voelen 
naast een biertje. En dat heeft te maken met 
de textuur en smaak van kaas en bier. De 
romige, vette kaas bedekt de smaakpapillen 

met een soort film. Om de papillen weer vrij 
te maken, heb je een bittere of zurige drank 
nodig. En daarvoor is bier perfect: die brengt 
weer frisheid in de mond. 

Bovendien bevatten de meeste bieren kool-
zuurgas. Dat zorgt voor verfrissing en een 
betere vertering van de kaas. Net als kazen 
worden bieren op een natuurlijke manier 
gemaakt. Kaas is een landbouwproduct 
gemaakt op basis van graan en ook bier wordt 
gemaakt van graan. De meeste kazen zijn ook 
zout, bier niet. Wanneer je ze samenvoegt, 
vullen ze elkaar perfect aan.

Romig versus zuur
Het rijke pallet van Belgische bieren en kazen 
biedt heel wat mogelijkheden om te combine-
ren. Elke kaas en elk bier is anders en zorgt voor 
nieuwe smaakcombinaties. Om te weten wat 
er goed smaakt, ga je best zelf op ontdekking. 

Bij de selectie van de bieren en kazen kunnen 
wel bepaalde vuistregels helpen. Combineer 
bieren en kazen die even sterk smaken, zodat 
de ene smaak niet overheerst op de andere. Bij 
een milde kaas hoort een zachter biertje, bij 
een karaktervolle kaas een sterk bier. 

Wanneer je de intensiteit hebt gekozen, 
kan je combineren. Je kan bij de samenstel-
ling kiezen voor harmonie, waarbij de smaak 
van het bier en de kaas elkaar versterken. Een 
zuur biertje met een zuurdere kaas bijvoor-
beeld. Of je kan kiezen voor contrast waarbij 
kaas en bier elkaar aanvullen. Zo zijn licht-
zure bieren of lichtzoete bieren goed gezel-
schap voor blauwkazen die een uitgesproken 
smaak hebben. Abdijbieren gaan dan weer 

goed samen met zachte, romige kazen en 
bieren van hoge gisting vragen om langdurig 
gerijpte kazen. 

Op kamertemperatuur
Serveer de kazen best op kamertemperatuur. 
Zet de kaas een uurtje voor het serveren uit 
de koelkast. Ook het bier moet niet ijskoud 
staan. Bij het proeven ga je best eerst voor een 
slokje bier, vervolgens een portie kaas en dan 
weer een slok bier. Zo kan het bier de smaak-
papillen verfrissen tussen de happen door en 
geniet je het meest van de combinatie. ■

 〉 DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN 

SAMENWERKING MET CHIMAY.

Eeuwen geleden wisten de paters in de abdijen 
het al: hun kazen smaken het best met een lekker 

biertje erbij. De rijke smaak van het gerstenat 
combineert perfect met de romige, vetrijke 

kaas. Deze vorm van foodpairing vindt ook in de 
moderne keuken alsmaar meer zijn weg.

Tekst: Sandra Gasten

Abdijkaas én abdijbier: 
het perfecte huwelijk

haute-ardenne.be

IN SAMENWERKING MET

Het glooiende landschap, de uitgestrekte bossen en de oogstrelende meren van de Hoge Ardennen bieden 
een prachtig decor voor wandel- en fietsliefhebbers én voor een weekendje weg. En met de opening van het 
jachtseizoen is de herfst de beste periode voor culinaire wildliefhebbers. Tekst: Bram Thiry



Een echt trappistenproduct herkent u aan dit logo

Aanbod geldig tot 25/10/2018. Niet inwisselbaar voor geld. 
Bericht aan de HH. Handelaars: BIÈRES DE CHIMAY SA 
verbindt zich ertoe de waarde van deze bon in speciën terug 
te betalen, voor zover aan de voorwaarden van het aanbod 
werd voldaan. Dit aanbod is enkel geldig voor de aankoop 
van Chimay bieren en kazen. Niet geldig voor kazen 
aan de verstoog. De bons dienen opgestuurd te worden 
naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse (België) 
voor controle en betaling. Niet cumuleerbaar en enkel 
geldig in België en het Groothertogdom Luxemburg. V.A.: 
Vincent Carton, Route Charlemagne 8, 6464 Baileux - Tel. 
+32 60 21 03 11 - Fax +32 60 21 34 22- info@chimay.com.

CLIP 6X33CL
CHIMAY ROOD1

1

+
BIJ AANKOOP VAN

EN
GRAND CHIMAY
320G

+

TRAPPISTENBIEREN EN -KAZEN VAN CHIMAY
EEN PERFECTE COMBINATIE

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

-2,00€
+
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TIJD OM SAMEN 
AAN TAFEL TE 
GAAN!

Met 75 vestigingen, vind je ons vast in jouw buurt:  
www.lunchgarden.be

Wij zijn alle dagen open! Ook op zon- & feestdagen*

*Uitgezonderd Lunch Garden Inno Meir en Inno Nieuwstraat 2€ KORTING
BIJ EEN MIN. AANKOOP VAN 15€

2 813743 000002
* Actie geldig t.e.m. 27 oktober 2018 in alle Lunch Garden restaurants. 1 bon per ticket. 

Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Niet terugbetaalbaar in speciën. 
V.U.: S. Vanderveken, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere.  Niet op de openbare weg gooien.

START JE DAG LEKKER GOED
Elke dag van 8.30 tot 11 uur kan je héérlijk 
komen ontbijten met vers afgebakken broodjes en 
ko�  ekoeken, zoet en hartig beleg, sinaasappelsap,... 
en ko�  e! Op zon- en feestdagen voorzien we zelfs 
een verwenontbijt met bubbels, à volonté. Neem een 
kijkje op onze website voor een overzicht van de 
deelnemende vestigingen.

VOOR ELK WAT GRILLS
Zin in een mals stukje vlees op je bord? Kom dan zeker 
onze sissende grillsuggesties ontdekken. Van steak 
tot kipfi let, onze chefs grillen ze naar jouw smaak en 
overgieten ze met smeuïge archiduc-, béarnaise- of 
pepersaus. Zin in frietjes daarbij? Dat komt goed uit, 
want bij ons schep je er op zoveel je maar wil!

HÉÉRLIJK HUISGEMAAKT
Goesting in goeie dagelijkse kost net als bij de 
mama? Hier maken we klassiekers zoals balletjes in 
tomatensaus of vol-au-vent met veel kennis en liefde. 

SLA JE SLAG AAN DE SALAD BAR
Ga voor een fris bijgerecht of een goedgevulde 
maaltijdsalade. Stel ‘m zelf samen met knapperige 
of gegrilde groenten, pasta, vlees, vis, kaas,... Werk 
af met verse kruiden en verrukkelijke vinaigrettes. 
Keuzestress? Kies dan voor onze samengestelde 
slaatjes en koude schotels zoals perzik met tonijn, 
américain préparé of gerookte zalm.

Kabeljauw op vel 
met bieslooksaus

13,99€

MENU

11
Rundstoverĳ  

bereid met Le� e
+ chocolademousse + drank*
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