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HULDENBERG
Driedaags
huiskamerweekend 
De gemeente Huldenberg en Mas
Fiocco organiseren vanaf 16 tot en
met 18 november het huiskamer-
weekend. Tijdens het huiskamer-
weekend zetten verschillende huis-
kamers hun deuren open. Theater
en een streep fantasie loeren
steeds om de hoek. Stel je program-
ma samen en stippel je route uit of
ga je enkel voor één moment?
Op een aantal locaties moet je je
plekje te reserveren. Dat kan bij de
cultuurdienst via cultuur@hulden-
berg.be of 02 302 43 56 tot vrijdag
16 november, 12.00 uur.
Op vrijdag 16 november kan je bij-
voorbeeld gloeiende verhalen ho-
ren bij het kampvuur bij Don Fabu-
list in de Langerodestraat Neerijse,
reserveren is verplicht voor deze
activiteit. Daags nadien zijn er ook
concerten en wandeltochten voor-
zien en je kan ook Kamishibai, de
wonderlijke wereld van de Japanse
verteltheaterkast, ontdekken. 
Meer informatie nodig over dit
wonderlijke weekend en zijn activi-
teiten? Ga
naar www.facebook.com/events/
254006345312177/ (SVDL/VPL)

KEERBERGEN
Oud-bedrijfsleider
roept vragen op met
boekdebuut
Jean Lhoëst (65) heeft in hotel De
Bonte Os in Rijmenam zijn debuut
‘Hoe lang blijven we nog domme
ganzen?’ voorgesteld, een 40-tal
opiniestukken waarbij de auteur
een debat op gang wil brengen.
Lhoëst is een gepensioneerd be-
drijfsleider die werkte bij het minis-
terie van Financiën, JP Morgan,
ABInbev en BIGnv. Sommigen ken-
nen hem ook als tijdelijke crisisma-
nager bij voetbalclub Racing Me-
chelen. 
«Een boek schrijven is een jeugd-
droom», vertelt Lhoëst. «Omdat ik
mij rustig moest houden in afwach-
ting van een zware hartoperatie die
ik moest ondergaan, had ik plots
tijd», vertelt de auteur. De rode
draad is de vraag: ‘Waarom slaagt
de mensheid er niet in om een bete-
re wereld te maken voor ieder-
een?’Aan bod komen onder meer
het martkfundamentalisme, de
globalisatie, de groeiende kloof
tussen arm en rijk, de opwarming
van de aarde en de verschraling van
de democratie. De auteur staat niet
alleen stil bij de problemen, maar
reikt ook mogelijke oplossingen
aan. «Ik pleit voor een ander soort
maatschappij en een ander soort
democratie, weg van de huidige
particratie waarbij geen enkele
partij nog het algemeen belang
heeft als uitgangspunt.»
‘Hoe lang blijven we nog domme
ganzen?’ (202 pagina’s, ISBN:
9789402179859) werd gepubli-
ceerd via het self-publishingplat-
form Brave New Books. 
Het boek is te koop bij
https://www.bol.com/nl/b/brave-
new-books/8892641/. Prijs: 22
euro. (WVK)

Gisteren werd de gerestau-
reerde waterput in het cen-
trum van Haasrode ingehul-
digd.

De waterput op het kerkplein
werd in 1907 gebouwd en was
tot de aanleg van de waterlei-
ding in 1959 een belangrijke
bron van watervoorziening
voor de inwoners van Haasro-
de. De jongste jaren raakte hij
echter in verval.
«Om dit stukje dorpsgeschie-
denis te vrijwaren besloot Re-
gionaal Landschap Dijleland in
overleg met de gemeente en de
heemkundige kring van Oud-
Heverlee tot restauratie over te

gaan», zegt Wim Aertsen van
Regionaal Landschap Dijleland.
Het dak en het houtwerk wer-
den vernieuwd en het metsel-
werk opgeknapt. De binnenzij-
de werd geruimd en het origi-
nele ophaalmechanisme her-
steld. In de onmiddellijke om-
geving werden zitbanken en
twee hoogstamfruitbomen ge-
plaatst. Op die manier droeg
het project bij aan de opwaar-
dering van het beschermde
dorpsgezicht van Haasrode.
«De restauratie kwam in aan-
merking voor een provinciale
subsidie in het kader van de
360°-erfgoedprojecten», zegt
Tom Dehaene, gedeputeerde

voor erfgoed. «Met deze subsi-
die willen we de herwaarde-
ring van niet-beschermd klein
onroerend erfgoed in zijn om-
geving stimuleren.»
Bij de officiële inhuldiging van
de waterput kregen de zesde-
jaars van de gemeentelijke ba-
sisschool De Hazensprong de
eer om de eerste emmers put-
water naar boven te hijsen.
Door met het water vervolgens
een vat van honderd liter te
vullen, vormden ze zich boven-
dien een beeld van de hoeveel-
heid tijd en moeite die het des-
tijds kostte om te voorzien in de
dagelijkse waterbehoefte van
een persoon. (SVDL)

Wim Aertsen met de leerlingen van De Hazensprong
bij de gerestaureerde waterput. Foto Vertommen

Haasrode herontdekt gerestaureerde waterput

Het Solar Team van de Leuvense
studenten zet opmerkelijke pres-
taties neer in Chili. Meer zelfs, de
zonnewagen breekt records in de
Carrera Solar Atacama, een race
die bekend staat als één van de
meest extreme ter wereld. 
«Het zonnepaneel heeft een piek-
vermogen gehaald van meer dan
1200 Watt», klinkt het tevreden.
De crash tijdens de kwalificaties
gooide roet in het eten voor het

Solar Team van de KU Leuven
maar de teleurstelling van de
laatste startplaats is ondertussen
volledig vervangen door optimis-
me. De Leuvense zonnewagen ligt
al enkele dagen op kop in de be-
ruchte race, die bekend staat als
één van de meest uitdagende in
de hele wereld, onder meer door
de grote hoogteverschillen op het
parcours in Chili. De zonnewagen
van de Leuvense studenten blijkt

echter bijzonder geschikt voor de
race, mede dankzij de twee ver-
snellingen om de hoogtemeters
te overwinnen. Na dag drie staat
het Solar Team nog steeds aan de
leiding. Meer zelfs, de zonnewa-
gen liet een record optekenen.
«We hebben al 1.315 kilometer af-
gelegd, goed voor ongeveer de
helft van de race dwars door Chili.
Door de bewolkte voormiddag
lag de snelheid lager dan ver-
wacht maar ondertussen rijdt de
zonnewagen opnieuw aan een
gemiddelde van 100 km/uur. Dat
in Chili de hoogste zonne-energie
ter wereld gemeten wordt, is nog-
maals bevestigd. In de late mid-
dag heeft het zonnepaneel een
piekvermogen gehaald van meer
dan 1200 Watt. Dat komt omdat
we hier heel hoog zitten in Chili.
We hebben een hoogte van 2.180
meter boven zeeniveau bereikt.
De ozonlaag is hier veel minder
dik waardoor er meer zonne-
energie tot bij het paneel kan ko-
men», zegt Sam Vanherbergen uit
Haacht, verantwoordelijke voor
het zonnepaneel. (BMK)
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De Belgische zonnewagen heeft al een record te pakken in Chili.
Foto Geert Vanden Wijngaert

Solar Team breekt records met zonnewagen

ACTEUR SCHUIMT KRANTENWINKELS AF OM THEATERSTUK TE PROMOTEN

‘Nonkel Jef’ leurt op zijn 80ste nog met dvd’s

«Men veronderstelt altijd dat een Vlaams
acteur veel geld verdient, maar dat is dus
absoluut niet het geval. Ik ben voor de vier-
de keer gehuwd. Dus je kan je voorstellen
dat het niet evident is. Ik kom met mijn
pensioen net rond om mijn huis, water en
elektriciteit te betalen. Vergis je niet, ik doe
mijn job heel graag maar het rondrijden is
iets minder», verklaart Ivo Pauwels zijn
‘Ronde van Vlaanderen’. 
Pauwels werd in de jaren ‘90 bekend als
Vlaanderens gierigste vloekende keuter-
boer. Maar rijk is hij er naar eigen zeggen
niet van geworden. «Van de 175 tv-afleve-
ringen werden destijds 800.000 dvd’s ver-
kocht, maar daar heb ik nooit één cent van
gezien. ‘Nonkel Jef’ was mijn idee, maar in
de kleine lettertjes stond dat ik geen aan-
spraak kon maken op de royalty’s van even-
tuele dvd’s.» Daarom liet Pauwels zijn re-
centste theaterstuk ‘Nonkel Jef en de ver-
loren zoon’ in eigen beheer capteren op
dvd. Maar niemand was bereid om de dis-
tributie ervan op zich te nemen. «Ik heb het
hier en daar aangeboden maar omdat het
slechts om één show ging, was niemand
overtuigd. Anders was de verdeling ervan
in twee dagen gebeurd, natuurlijk.» 

200 winkels
Pauwels doorkruist momenteel heel
Vlaanderen om zijn dvd in de rekken te krij-
gen. Hij leurt vooral bij krantenwinkels en
tankshops. «Het scheelt een pak als ‘den BV’
zelf zijn waar komt prijzen, heb ik al ge-

merkt. En ik doe het samen met met mijn
vrouwtje, die achter het stuur zit. Wij zijn
twee handen op een buik, daarvoor zijn we
ook een koppel. Ondertussen kan ik wel
geen krantenwinkel meer zien», lacht Pau-
wels die nog heel Oost- en West-Vlaande-
ren op zijn programma heeft staan. «Grote
delen van Limburg, Vlaams-Brabant en
Antwerpen hebben we al achter de rug.
Zo’n 200 winkels in totaal maar we zitten
nog maar in de helft. Na nieuwjaar doe ik
mijn ronde dan opnieuw om de niet ver-
kochte dvd’s overal terug op te halen. Een
zicht op de verkoop heb ik dus niet, maar
als ik zie wat een stapel er thuis nog ligt dan
weet ik wel waarom ik het doe. Je kan niet
geloven hoeveel boekhouding daarin
kruipt. Een vermoeiende onderneming
maar het theaterstuk bleek zo’n succes dat
ik ervoor gegaan ben.» 
Afgelopen week deed Pauwels ook kran-
tenwinkel De Lettertrap in Wezemaal aan.
Hij kon uitbater Joël Verbeeck overtuigen
om enkele dvd’s af te nemen. 
«Ik heb jaren zelf naar ‘Nonkel Jef’ gekeken
en ik heb er uiteindelijk niks bij te verliezen.
Het is opmerkelijk dat hij er zelf nog mee
rondrijdt. Over drie maanden staat hij hier
terug om de rest terug mee te nemen.»
Nonkel Jef is nog niet meteen van plan om
op pensioen te gaan. Volgend jaar staat hij
met zijn alter ego opnieuw op de planken.
Binnenkort is Pauwels ook nog te zien als
de vader van Ben Segers in de VIER-serie
‘Auwch’.

Om zoveel mogelijk exemplaren van zijn nieuwste dvd
te slijten, doorkruist acteur Ivo Pauwels, beter bekend
als ‘Nonkel Jef’, op zijn tachtigste nog dagelijks heel
Vlaanderen. Samen met zijn vrouw rijdt de man uit
Booischot van krantenwinkel tot krantenwinkel in de
hoop dat ze ‘Nonkel Jef en de verloren zoon’ er in de
rekken leggen. KIM AERTS

BOOISCHOT/WEZEMAAL

Nonkel Jef bezocht afgelopen week krantenwinkel ‘De Lettertrap’ in
Wezemaal. Samen met uitbater Joël Verbeeck prijst hij zijn dvd aan.
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Restaurant Hof van Craynbergh uit Keerbergen
doet mee aan ‘De Warmste Week’, het liefda-
digheidsproject dat Studio Brussel ook dit na-
jaar weer op poten zet. Met de ‘Warmste Kom’
hoopt het, samen met de ‘Kleivriendinnen van
Nora Tilley, heel wat geld in te zamelen voor
een liefdadigheidsproject waarmee de actrice
uit Peulis (Putte) de ALS-liga wil steunen. 

Het gastronomisch restaurant zal een onder
meer door zaakvoerster en ambachtelijk pot-
tenbakster Ann van Beersel zelf gemaakte
‘warmste kom’ voor haar ‘Craynbergh menu’
gebruiken. Eens het erin geserveerde gerecht
opgegeten, zullen de klanten de kom voor 20
euro kunnen kopen. De ‘warmste kom’ wordt
eveneens op 18 november – de Dag van de Am-
bacht - te koop aangeboden in Van Beersels ke-
ramiekatelier Artisann in Knokke (Lichttoren-
plein 10, Knokke-Heist). 
De 20 euro die voor de (dan met soep gevulde)
kom wordt betaald, gaat integraal naar het ini-
tiatief waarmee regiogenote Nora Tilley geld in-
zamelt voor de bestrijding van ALS - de spier-
ziekte waardoor ook zijzelf is getroffen. De ini-
tiatiefnemers dromen ervan in de grotere regio
Mechelen zo’n 500 keramische kommen voor
het goede doel te kunnen verkopen. (SPK)

KEERBERGEN

Ook Nora Tilley zelf doet aan pottenbakken. Foto RV

Kleivriendinnen Nora Tilley bakken kommen voor ‘Warmste kom’


