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Acteur Jeroen Perceval is een Antwerpenaar in hart en nieren,
en toch liet hij vorige zomer de stad achter zich om de liefde te
volgen naar Lovendegem. “De lucht is hier veel schoner, maar ik
mis ’t Stad wel.” Voor een toer met CittA door Antwerpen moes
ten we dus niet lang aandringen.

Dior, Prada, Gucci… voor Barbie
McCarbie. De naam zegt u allicht niet veel, maar zesduizend vol
gers zijn al fan van de modieuze poppen op Instagram. Creatieve
geest achter het concept is Caroline Helsen (17) die designer
kleding tot in de kleinste details namaakt op maat van Barbie.

Dit weekend 
in CittADit weekend 
in CittA

Delrey is ook big in Japan
Pralines van Delrey, dat is zowat het summum in de chocolade
wereld. Dat weten alle Antwerpenaars, maar ook Japanners zijn
helemaal weg van de lekkernijen van chocolatier Bernard Proot,
vooral met Valentijn. Dan geniet Proot in Japan een sterrensta
tus. Wij gingen al even voorproeven in de Antwerpse winkel.

“Yotam Ottolenghi 
is de rockster van 

de culinaire wereld”

HYPE

Nog voor de verkoop begon, lag de site van de
Gentse Vooruit al even plat door alle belangstel-
ling. Geen wonder dat Wouter Cajot van de Ant-
werpse boekhandel ’t Stad Leest bedacht dat een
berichtje over de kookdemo op de Facebookpagi-
na van de zaak wel zou volstaan. En inderdaad,
een kwartiertje later waren de veertig beschikba-
re plaatsen, 45 euro inclusief hapjes en drankjes,
weg. “Ik had geen zin om het breed aan te kondi-
gen omdat ik wist dat ik heel veel mensen zou
moeten teleurstellen”, zegt Wouter Cajot. “We
hebben jaren moeten aandringen en zeuren,
maar eindelijk komt Ottolenghi ook naar Antwer-
pen. En het toffe is dat hij echt wat gerechtjes zal
klaarmaken uit zijn nieuwe boek. Dat doet hij in
Gent niet. We hebben speciaal daarvoor een keu-
ken gehuurd, die we in een ander winkelpand
verderop in de Steenhouwersvest zetten. Later dit
jaar openen we daar een winkel met schrijfwaren

en kaarten, dus dat kwam goed uit.”
Zelf is Wouter Cajot ook al jaren fan. “Ottolenghi
heeft ervoor gezorgd dat vegetarische gerechten
geen geitenwollensokkenimago meer hebben. Hij
heeft de keuken van het Midden-Oosten naar Eu-
ropa gebracht. Ik lust geen aubergine, maar wel
als het is klaargemaakt zoals Ottolenghi dat doet.
Het is ook mooi dat hij, een man met Joodse
roots, een restaurant is begonnen met een Pales-
tijnse vriend. Drie keer per jaar ben ik in Londen
om boeken in te kopen en dan ga ik altijd in een
van zijn restaurants eten. Van zijn laatste kook-
boek Simpel zijn er bij ons in een paar maanden al
zeshonderd exemplaren verkocht. Dat is waan-
zinnig, dat heb ik nog nooit meegemaakt met een
kookboek.” 

Heel puur
Voor Seppe Nobels van Graanmarkt 13 is Otto-
lenghi een voorbeeld. “Ik heb heel veel respect
voor hem. Hij kookt heel puur, maakt geweldige
smaakcombinaties en heeft laten zien dat je me-
thodes als pekelen, grillen of garen in een zout-
korst niet alleen voor vlees maar ook voor groen-
ten kunt gebruiken. Zijn zaak Nopi is trouwens
een van mijn lievelingsrestaurants.” Het had niet
veel gescheeld of Seppe Nobels had al eens samen
met Ottolenghi gekookt, maar door zijn drukke
agenda werd dat uitgesteld. “Ik weet van zijn ma-

De zevenhonderd tickets voor zijn lezing in Gent 
waren in acht minuten uitverkocht, maar weinig 
mensen weten dat Yotam Ottolenghi maandag 
ook naar Antwerpen komt. Hij geeft een 
kookdemonstratie voor veertig klanten van 
boekhandel ’t Stad Leest om zijn nieuwe 
kookboek Simpel te promoten. Uitverkocht, 
uiteraard, want Ottolenghi is de popster onder de 
kookboekenschrijvers. 

Populaire Brits-Israëlische chef komt ook 
naar Antwerpen voor exclusieve kookdemonstratie

len aan je lichaam.” Doorheen de
jaren hebben er ook vele grote ar-
tiesten op het podium gestaan.
Denk maar aan de Backstreet
Boys of Donna Summer.

Vanaf nu gaat de discotheek ver-
der onder een nieuw concept met
de naam ‘Rio Party Center’. “Ik zal
de zaal verhuren als feestzaal
voor een trouw, een walking din-
ner of andere feestjes. Het is hier
dus zeker nog niet gedaan met
feesten.”(svds)

Rio Club is de oudste discotheek
van het land. De club werd 106
jaar geleden opgericht als zaal ‘De
Volkslust’ door bakker Louis Nee-
us en deed tijdens de oorlog zelfs
nog even dienst als gemeente-
huis. In 1946 werd de zaak over-
genomen door zijn dochter Maria
en haar echtgenoot Alfons Jacobs.
Zij lieten de zaak in 1976 over aan
hun zoon Willy, die het de naam
Discotheek Rio Club gaf en was
opgegroeid in en rond de dan-
cing. Zijn slaapkamer grensde
zelfs aan de zaal. 

Maar na 43 jaar in het nachtle-
ven wil Willy Jacobs (64) het van-
af nu rustiger aan gaan doen.
Daarom sluit Rio Club volgende
maand definitief de deuren als
dancing. “Het is genoeg geweest”,
zegt Jacobs. “Al die jaren werken
tijdens de weekendnachten, op
den duur begin je dat toch te voe-

Discotheek Rio in Sint-Katelijne-Waver 

Oudste dancing van 
Vlaanderen stopt ermee 
De draaiende dansvloer draait 
binnenkort niet meer. Discotheek 
Rio Club in Sint-Katelijne-Waver 
sluit volgende maand na 106 jaar 
de deuren en zal enkel nog 
dienen als feestzaal. De overheid wil het onderzoek

en de productie naar medicinale
cannabis zelf in handen nemen.
Vandaag is de productie in ons
land strikt verboden, maar Open
Vld, CD&V en MR willen dat ver-
anderen. De partijen dienden gis-
teren het voorstel in om een Can-
nabisbureau op te richten, onder
de vleugels van het Federaal
Agentschap voor Geneesmidde-
len en Gezondheidsproducten
(FAGG). Het Cannabisbureau
moet strikt toezicht houden op de
teelt van medicinale cannabis, die
in handen komt van privébedrij-
ven die alleen met een licentie
van het bureau mogen opereren.
Het bureau zal ook de eventuele
oogst opkopen en een monopolie
houden op de handel en de in- en
uitvoer. Open Vld, CD&V en MR
hopen de N-VA te overtuigen zich
achter hun voorstel te scharen.
N-VA liet al verstaan het idee niet
meteen te willen begraven. (tvd)

Open Vld, CD&V en MR 
lanceren Cannabisbureau

Overheid 
neemt teelt 
medicinale 
cannabis 
in handen 
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