
WOENSDAG 10 FEBRUARI 2016 LEUVEN HAGELAND 5

Simon Goyens is iemand die
van zijn jongensdroom zijn
levenswerk heeft gemaakt.
Koken was van jongs af aan al
een van zijn hobby's. Dat ap
preciëren zijn klanten, of het
nu bij hem thuis aan de
Voortstraat in Tielt is, of el
ders, wanneer hij zich bij de
mensen thuis culinair gaat
uitleven. 

“Toen ik klein was, mocht ik
van mijn ouders een handje
helpen in de keuken. In de
potten roeren, was mijn hob
by en die interesse groeide
met de jaren. Ik volgde een
opleiding aan hotelschool De
Spijker in Hoogstraten en
mocht daarna in de leer bij
gerenommeerde grootmees
ters als Frank Fol, Yves Mi
chiels in Antwerpen en Kris
Bresseleers in Kalmthout.”

“Tien jaar geleden bouwde
ik aan de Voortstraat in Tielt

een woning om tot huiska
merrestaurant. Samen met
Leen, die inmiddels mijn
vrouw is geworden”, zegt Si
mon Goyens. 

Daarnaast wordt hij geap
precieerd voor zijn ‘home
cookingformule’ waarbij hij
gaat koken bij de mensen
thuis, in de huiskamer. Deze
formule gaat er volgens de
nieuwe ‘disciple’ nochtans
wel op achteruit, terwijl er 
amper voldoende dagen zijn
om zijn gasten te ontvangen
in zijn huiskamer. “Elk bord, 
thuis, of elders, moet gepre
senteerd worden als een
schilderij”, zegt de kok. 

Tussen de groten

Simon is vereerd met de in
trede bij het genootschap
‘Disciples Escoffier’ waarin
bijna alle grote namen in de
culinaire wereld zijn opgeno
men. Denk maar aan Viki Ge
unes of Peter Goossens. “Het
is inderdaad iets waar ik fier
op ben. Het is de opstap naar
nog hogere rangen in de culi
naire wereld, met plots meer
bekendheid en erkenning.

Dat heb ik te danken aan ge
specialiseerde websites, pu
blicaties en zo meer”, zegt Si
mon Goyens. 

De meeste aandacht van Si
mon, zijn echtgenote Leen en
het hele team gaat naar het
culinair vernuft in zijn eigen
huiskamerrestaurant. “Mijn
vrouw doet de zaal, de admi
nistratie en is ook somme
lier. Zij zorgt ervoor dat alles
vlot verloopt in de zaal en dat
de gasten passende wijnen
aangeboden krijgen. Ik ben
de baas in de keuken en kan
me daar volledig uitleven. In
eigen huis koken, geeft meer
mogelijkheden dan bij de
mensen thuis, waar niet al
tijd voorradig is wat nodig 
blijkt om de absolute top aan
te bieden”, zegt de maître.

Simon Goyens werkt zo veel
mogelijk met streekproduc
ten en start de volgende
maanden met degustatieda
gen, waarbij de gasten aan
schuiven aan strikt persoon
lijke tafels. De grootste hob
by van Simon en Leen is
elders gaan eten en daar hun
ogen de kost geven, op zoek
naar nieuwe trends.

Simon Goyens opgenomen in galerij van ‘Disciples Escoffier’

“Elk bord moet gepresenteerd 
worden als een schilderij”
De foto van Simon Goy
ens staat voortaan tussen 
de grote namen in de ga
lerij van ‘Disciples Escof
fier’. Hij is al lang geen 
onbekende meer in de cu
linaire wereld. Met zijn 
echtgenote Leen en heel 
het team levert hij culi
naire hoogstandjes in zijn 
huiskamerrestaurant af.
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W Simon en zijn vrouw hebben een bibliotheekkast vol kookboeken.
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“Deze vermelding is 
de opstap naar nog 
hogere rangen in de 
culinaire wereld”

Leuvenaar Hugo Symons is
vooral bekend als de moppen
tapper uit HT&D, het televi
sieprogramma dat in de jaren
negentig werd uitgezonden op
VTM. Sinds hij gestopt is met
werken, toert Symons door
Vlaanderen als cabaretier.
Zijn shows koppelt hij vaak
aan goede doelen. Dit jaar or
ganiseert hij drie aperitief
concerten ten voordele van
de ALS Liga. Op 15 april
houdt hij halt in de Minne
poort in Leuven en daarna
trekt hij naar SintTruiden en
Antwerpen. 

Gezellige humor

“In ‘80 minuten liefde’ breng
ik liefdesliedjes, doorspekt
met geestige verhalen”, zegt
Symons. “Ik ben niet zoals die
standup comedians die er
een sport van maken om de
mensen in hun hemd te zet
ten. Ik breng gezellige hu
mor.” De opbrengst van de
kaartenverkoop gaat integraal
naar de ALS Liga, een organi
satie die de belangen van

Hugo Symons gaat moppen
tappen voor de ALS Liga
Moppentapper en exsport
journalist Hugo Symons or
ganiseert in april een bene
fietconcert in Leuven ten 
voordele van de ALS Liga.

ALSpatiënten behartigt en
die Symons een warm hart
toedraagt. “Twee jaar geleden
is de broer van mijn vrouw

overleden aan ALS”, zegt Sy
mons. “Ook mijn goede vriend
Emiel Goelen is vorig jaar aan
de dodelijke zenuwspierziek
te overleden. Zijn vrouw Son
ja is erg enthousiast over dit
concert. Het onderzoek naar
de ziekte wordt niet gesubsi
dieerd en kan een duwtje in
de rug goed gebruiken.” 

Ook de ALS Liga is blij met
de steun van Hugo Symons.
“ALS is niet zo bekend en na
de ‘Ice Bucket Challenge’ is
de aandacht voor de ziekte
snel weer verminderd”, zegt
CEO Evy Reviers. “We vinden
het heel fijn dat Hugo Symons
zijn naam aan onze organisa
tie wil koppelen.”   (liv)

HUGO SYMONS
CABARETIER

“Ook mijn goede vriend 
Emiel Goelen is vorig 
jaar aan ALS overleden. 
Zijn vrouw Sonja 
is erg enthousiast 
over dit concert”

W Hugo Symons en Evy Reniers van de ALS Liga.
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teem staan ze in rechtstreeks
contact met elkaar en met de
gemeentelijke diensten om sa
men problemen snel en effici
ent op te lossen”, zegt eerste
schepen Jelle Wouters.  (ggh)

Het nieuwe digitale mel
dingssysteem met de naam
‘Mpunt Rotselaar’ is een pri
meur in VlaamsBrabant. Het
platform verzamelt alle mel
dingen in één databank die
verbonden is met alle gemeen
telijke diensten. De gebruikers
kunnen op een interactieve
kaart zien welke meldingen
nog moeten behandeld worden
en welke al afgerond zijn. U
kunt er ook voor kiezen om
een melding publiek te maken,
zodat ook anderen het ant
woord van de gemeentelijke

Digitaal meldpunt met interactieve kaart
De inwoners van Rotselaar 
kunnen voortaan online 
problemen melden via een 
meldingssysteem. Zo zijn 
ze minder afhankelijk van 
de gemeentelijke openings
uren en de diensten kun
nen sneller reageren op de 
binnengelopen meldingen.

diensten online kunnen lezen.
Het nieuwe systeem laat even
eens toe om foto's, als verdui
delijking van het gemelde pro
bleem, mee te sturen. “Onze
inwoners zijn de ogen en oren
van Rotselaar. Ze kennen de
situatie in hun buurt het beste.
Met dit nieuwe meldingssys

INFO
www.rotselaar.be/mpunt

ROTSELAAR 

W Met het nieuwe digitale meldpunt moeten problemen sneller opgelost raken.
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Op het traject liggen veer
tien schatten verborgen, die
kunnen worden gevonden via
de website. De avontuurlijke
schattenjagers krijgen tijdens
hun speurtocht hints en gps
coördinaten via hun gpstoe
stel of smartphone.

Er lagen al enkele schatten
in gemeente Glabbeek ver
scholen, maar vanaf 6 maart
kun je dankzij het initiatief
van Randy en Evelien ook in
Bunsbeek naar schatten be
ginnen te zoeken.  De uitge
stippelde wandeltocht start

Schattenjagers gaan op pad
In Bunsbeek kun je bin
nenkort aan ‘geocoaching’ 
doen, om de gemeente op 
een avontuurlijke manier 
te verkennen. Want Randy 
Spiessens en Evelien Ro
yen hebben in hun dorp 
een wandelroute van vijf 
kilometer uitgestippeld. 

aan de Vlaasstraat, in de
buurt van het voetbalveld van
Toekomst Bunsbeek, en is
ongeveer vijf kilometer lang.
Onderweg moet je veertien
schatten zoeken, die in de
omgeving zijn verstopt. 

Welke de schatten zijn, blijft
een goed bewaard geheim.
Wie er eentje vindt, moet zijn
naam en die van de schat in
een logboek noteren.  (be)
INFO
www.geocaching.be 
of randy.spiessens@telenet.be

BUNSBEEK 

W Evelien en Randy uit Bunsbeek werkten 
een zoektocht naar schatten uit.
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