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I N T E R I E U R

MEUBELEN
MS

Open: van 9.00 tot 12.00 - 13.30 tot 18.30 uur - zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
zondag van 14.00 tot 18.00 uur - woensdag gesloten

Soldatenplein Z1, Ambachtenlaan 4 - 3300 Tienen
Tel. 016/81 83 99

www.ms2000.be · Wij leveren en plaatsen, ook aan zee

1. tea and coffee
for one
8,95 euro
dienblad
57,50 euro

2. wandklok (Ø 44)
70 euro

3. windlicht (60x60)
129,95 euro
kaars (15x15)
19,95 euro

4. windlicht (41x41)
49,90 euro

5. tafellamp (h72)
259 euro
quilt (240x270)
139 euro
kussen (50x50-50x70)
vanaf 29 euro

1. kapstok
49,95 euro

2. taartservies
69 euro

3. soepterrine
19,95 euro

4. placemat (set van 4)
39,95 euro
servietten (set van 4)
29,95 euro

5. windlicht
39,95 euro

6. chocomok
6,95 euro

sKESSEL-LO De brug over het nieu-
we Benedenplein aan de Kop van
Kessel-Lo gaat volgende week
open voor het verkeer. De nieuwe
Martelarenlaan werd gisteren al
opengesteld. Daarmee zijn de we-
genwerken aan de Martelarenlaan,
tenminste het gedeelte tussen de
Willem Coosemansstraat en de
Oude Diestsesteenweg zo goed als
afgerond. De nieuwe rijweg ver-
vangt de tijdelijke omleidingsweg.
Die valt voortaan in de werfzone
van CIP, de projectontwikkelaar
voor de Kop van Kessel-Lo. Het be-
drijf begint binnenkort met de aan-
leg van een ondergrondse parkeer-
garage en bouwt de volgende drie
jaar kantoren, hotels en woningen
achter het station. De nieuwe Mar-
telarenlaan is een tijdelijke weg die
in gebruik blijft zolang de gebou-
wen niet klaar zijn. (stl)

Nieuwe brug
open

De lekkere hapjes en drankjes
staan klaar. Van sneeuw is voorals-
nog geen sprake, maar er vertoeft
wel een bijzondere gast op de Leu-
vense kerstmarkt. Körperwelten
heeft een geplastineerd rendier
naar de universiteitsstad gestuurd.
Het rendier is nog tot vanavond te
zien en kreeg gisteren al veel aan-
dacht van de bezoekers op de ope-
ning van de Leuvense kerstmarkt.
‘Voor de Belgische première kwam
het rendier rechtstreeks uit Lon-
den en zondag verhuist het naar
Shoppingcenter City 2 in Brussel.
Wie het rendier van Körperwelten
nog wil zien, moet dus vandaag af-
zakken naar de Leuvense kerst-
markt. Van negatieve reacties is
nog geen sprake. Integendeel, Ru-
dolph is de meest gefotografeerde
gast van de Leuvense kerstmarkt.
We zijn trouwens niet zeker van de
naam. Het rendier heeft geen rode
neus. Volgens ons is het dus eerder
Dancer dan Rudolph’, legt organi-
sator Dirk Pinte uit.
Ook leuk op de Leuvense kerst-
markt: het huis van de kerstman.

Kinderen mochten op voorhand al
hun vragen stellen over de brave
man uit het hoge noorden en nie-
mand minder dan de kerstman
heeft de antwoorden opgezocht.
Uiteraard hebben de organisatoren
ook voor een muzikale noot ge-
zorgd op de 21de Leuvense kerst-
markt die nog loopt tot en met
21 december. 
‘Nicole & Hugo komen langs’, zegt
Marc Pinte, bekend van onder
meer Donna, de radiozender die
binnenkort uit de ether verdwijnt.
‘Ook Sam Gooris zal van de partij
zijn in Leuven. En Wendy Van
Wanten. Twee jaar geleden was zij
nog meter van de kerstmarkt. Ge-
regeld hebben we ook verrassings-
optredens in petto voor de bezoe-
kers.’
Naar goede gewoonte steunen de
organisatoren ook dit jaar een
goed doel. ‘De ALS-Liga kan op on-
ze steun rekenen’, zegt Dirk Pinte.
‘Actrice Leah Thys van Thuis, de
meter van de kerstmarkt, brengt al
haar collega’s mee om zoveel mo-
gelijk geld te verzamelen. We ho-
pen dat we opnieuw de kaap van
18.000 euro kunnen overschrij-
den.’ De stand van ALS Liga België
staat bij de ballon aan het Hoover-
plein. (bmk)

s LEUVEN Wie is de ster van de
Leuvense kerstmarkt? De kerst-
man? Misschien wel, maar dit
jaar moet de brave man uit het
hoge noorden toch de concurren-
tie dulden van het rendier van
Körperwelten. ‘Een Belgische
primeur’, aldus organisator Dirk
Pinte.

Rendier steelt de show

Pieter Van Outrive, Marc Pinte en Dirk Pinte bewonderen het rendier van
Körperwelten. ©Johan Van Cutsem

Lezersservice
www.leuvensekerstmarkt.comww-
w.alsliga.be

Bart Claes 

De kijkers van ROB-tv kon-
den zelf kandidaten voor-
stellen voor de vijfde editie

van De Pluim. Uit de inzendingen
selecteerde een jury vijf mogelijke
winnaars. Het gaat om Jos Wolput
uit Wezemaal, Jeroen Vandenbus-
sche uit Tervuren, Roger Vlum-
mens uit Aarschot, Karel Vande-
vorst en Jos Beckers uit Kaggevin-
ne en Kristof Haex uit Leuven. De-
ze vijf geselecteerden werden
voorgesteld met een reportage op
ROB-tv en nadien was het aan de

kijkers om op hun favoriete kandi-
daat te stemmen.
Gisteravond was het dan zover. De
vijf kandidaten waren te gast in de
ROB-studio en de winnaar werd
bekendgemaakt. Jos Wolput krijgt
de hoofdprijs van 2.000 euro, de
overige vier kandidaten elk 500 eu-
ro. Jos is een begrip in Wezemaal.
De man is in zijn vrije tijd te vinden
in de vrije basisschool De Rank of
in de chirolokalen van Wezemaal.
In de school helpt hij de juffen
waar mogelijk en voert hij allerlei
klusjes uit, van schilderen tot nieu-
we elektriciteit leggen en de kin-
derboerderij onderhouden. ‘Hij is
onvervangbaar’, klinkt het.
‘Ach, ik geef een beetje maar ik
krijg er zo veel van terug’, vindt hij
zelf. ‘Ik probeer de kinderen een
beetje waarde mee te geven. Ik wil
helemaal geen moraalridder zijn,
maar als ze een beetje het belang
van vriendschap inzien, dan heb ik
al heel wat bereikt.’
Jos zelf was gisteravond danig on-
der de indruk van zijn prijs. ‘Dit

doet echt deugd’, vertelt hij. Toch
blijft hij ook nu vooral aan anderen
denken. ‘Met het geld trakteer ik de
kinderen van De Rank op een ijsje.
Ook de school zelf krijgt een deel,
dat kan ze steeds gebruiken.’
Wil hij dan echt geen stukje zelf
bewaren van het geld? ‘Dat ben ik
wel verplicht aan mijn vrouw,
denk ik. Zij verdraagt het dat ik
mijn vrije tijd in de school door-
breng. Misschien gaan we er een
weekendje tussenuit met de kinde-
ren en mijn kleinkind Cisse.’ Hij
koopt met de geldprijs ook nog een
bloemstuk voor op het graf van
zijn zoon Sep. Die verloor een jaar
geleden op twintigjarige leeftijd
het leven in een verkeersongeval.
Johan Alleman van de Koning
Boudewijnstichting was blij met
de keuze van de kijker. ‘Vaak zijn
het mensen die zich al wat in de
belangstelling werkten die De
Pluim winnen. Dit is nu niet het ge-
val. Jos is enorm bescheiden, ook
nu nog. Een stille werker. Hij ver-
dient De Pluim honderd procent.’

sWezemaal Vrijwilliger Jos Wolput wint De Pluim

‘Ik geef een beetje
maar krijg ook veel’
Jos Wolput (52), vrijwilliger in
een school in Wezemaal, wint
De Pluim. De Koning Boude-
wijnstichting en de Vlaamse
regionale tv-zenders belonen
zo zijn belangeloze inzet. Jos
legt zijn bloemen op het graf
van zijn overleden zoon. 

Jos Wolput wint De Pluim 2008. ©Johan Vancutsem
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Inge Bosschaerts 

Ons land krijgt met Jean-Phi-
lippe drie maanden na het
bezoek van zijn oudere

broer André alweer een Rieu op be-
zoek. De grootse show van André
Rieu in het Koning Boudewijn-
stadion in september liet alvast
sporen na. De koning van de wals
speelde Brussel weliswaar plat,
maar vernielde daarbij ook de gras-
mat van de Rode Duivels. Vandaag
probeert zijn jongere broer, Jean-
Philipe, de harten van de Belgen te
veroveren. Maar waar zijn wereld-
beroemde broer uitpakt met het
grootste podium ter wereld, kiest
hij voor de intimiteit van kleinere
zalen.

Zes jaar lang werkte je samen
met je broer aan zijn shows. Was
het niet moeilijk om de switch te
maken tussen die reusachtige po-
dia en de kleine, intieme zalen?
Jean-Philippe Rieu: ‘Nee hoor. De
intimiteit van die kleine zalen past
eenvoudigweg veel beter bij wat ik
breng. Bovendien probeerde ik die
intimiteit ook al te benadrukken
toen ik de shows van mijn broer in
beeld bracht. In plaats van alleen
statische beelden te maken van het
podium, liet ik ook de bezieling
van het publiek zien. Met succes.
We gingen in geen tijd van 140.000
kijkers naar 14.000.000 kijkers.’

En toch besloot je vier jaar gele-
den om de samenwerking met je
broer stop te zetten en je eigen
weg te gaan.
‘Klopt. Om twee redenen. In de eer-
ste plaats wou ik het natuurlijk ook
eens zelf proberen. Maar de be-
langrijkste redenen waren mis-

schien wel mijn drie kinderen. Ja-
renlang was ik dag en nacht onder-
weg. Op de duur was ik zelfs geen
vader op afstand meer. Ik was en-
kel afstand, vader mocht je er af la-
ten. Dat maakte de beslissing mak-
kelijker.’

Heb je lang getwijfeld?
‘Eigenlijk niet. Je kan alles afwe-
gen, voor elke voor vind je ook wel
een tegen. Ik zeg wel eens: beslis-
sen is missen en kiezen is verlie-
zen. Je moet gewoon voor jezelf
zeggen: ik doe het of ik doe het
niet. En dan moet je er natuurlijk
ook helemaal voor gaan. Het is net
hetzelfde als zwanger zijn. Je kan
niet een beetje zwanger zijn, je
bent het of je bent het niet. Dus
toen ik besloot mijn eigen weg te
gaan, ben ik er ook helemaal voor
gegaan.’

En toen werd je plots zelf de man
in de spotlights, nadat je jaren-
lang achter de schermen gewerkt
had.
‘Ik heb natuurlijk ook als dirigent
gewerkt. Dan sta je ook op het po-
dium. Maar nu ben ik de performer
van mijn eigen creatie en dat maakt
het eigenlijk nog veel leuker. Ik doe
het niet voor het applaus, maar
voor de reacties achteraf. Als ie-
mand mij na een optreden komt
zeggen dat mijn werk hem of haar
echt geraakt heeft, dan doet dat
enorm veel deugd. Ik vind mezelf
ook helemaal niet geweldig. Ik ben
maar het poppetje in het grotere ge-
heel.’

Mensen die je horen of zien, kun-
nen er niet omheen. Je lijkt niet
alleen fysiek op je broer, maar
ook qua stem. Vind je het erg om
altijd met hem vergeleken te wor-
den?
‘Absoluut niet. Integendeel zelfs, ik
ben er trots op. Ik vind het gigan-
tisch wat hij allemaal bereikt heeft
met dat doosje met vier snaren. Als
hij viool speelt, genieten miljoenen
mensen daarvan. Het feit dat men-
sen mij met hem vergelijken, is een
hele eer. Al zijn we natuurlijk ook
een beetje verschillend. Ik speel
bijvoorbeeld geen walsen. Maar we
komen uiteraard wel uit dezelfde
vader en moeder, dus is het maar
logisch dat er overeenkomsten
zijn.’

Jullie vader was dirigent. Waren
jullie voorbestemd om compo-
nist te worden?
‘Het is ons natuurlijk met de paple-
pel meegegeven. Als klein jongetje
ging ik iedere zaterdagavond mee
naar het concert van mijn vader,
om na de pauze steevast in slaap te
vallen op de schoot van mijn moe-
der. Of dat automatisch wil zeggen
dat je dan zelf ook wat met muziek
gaat doen, weet ik niet. Ik had net
zo goed bedrijfskunde kunnen
gaan studeren. Maar dat is dus niet
gebeurd (lacht). We waren thuis
met zes kinderen en vier daarvan
zijn in de muziek beland.’

Heb jij de muzikale microbe ook
doorgegeven aan je kinderen?

‘Mijn oudste zoon Jean-Paul (17) is
niet echt met muziek bezig. Maar
Roos (14) speelt wel viool en Jerom
(12) speelt gitaar. Al dwing ik hen
niet. Voorlopig is het voor hen ook
louter een hobby.’

Zou je het performen nog kun-
nen missen?
‘Daar heb ik eigenlijk nog nooit
over nagedacht. Op dit moment al-
leszins niet. Het is een beetje

vreemd, want ik heb altijd gezegd
dat ik nooit zelf een concert zou ge-
ven. Maar toen ik in vier jaar vier
cd’s maakte, kwam die vraag uit-
eindelijk toch. Ik heb daar toen
feestelijk voor bedankt, maar mijn
vrouw heeft me toch kunnen over-
tuigen. ‘Wil je dat er later op je graf-
steen staat: Hij speelde nooit zijn
eigen muziek?’, vroeg ze me. Ik be-
sloot de stap te wagen. Met succes,
het loopt intussen als een trein.’

Wat zit er voor de nabije toe-
komst nog aan te komen? Een du-
et met je broer?
‘You never know. Ik zeg nooit meer
nooit.’

sAarschot Jean-Philippe Rieu treedt vanavond op in Het Gasthuis

‘Ik doe het niet voor het applaus’ 
Zes jaar lang reisde Jean-Phi-
lippe Rieu de wereld rond met
zijn beroemde broer André, tot
hij besloot het ook eens zelf te
proberen. Vier cd’s later trekt
hij met een theatertournee
door Vlaanderen en Neder-
land. Vanavond staat hij in Het
Gasthuis in Aarschot.

Jean-Philippe
Rieu: ‘Een duet
met mijn broer
André? Ik zeg
nooit meer
nooit’
©Jef Collaer

Lezersservice
s Jean-Philippe Rieu brengt
vanavond om 20 uur ‘Azur, Fanta-
sieën van Hartstocht’ in Het
Gasthuis, Gasthuisstraat 22,
Aarschot,
s www.jp-rieu.com

s Geboren in Maastricht op 16
december 1956

s Woont in Eijsden
s Studeerde piano, compositie,

muziektheorie en orkestdirectie
aan het Conservatorium van Luik
en Maastricht

s Was vijftien jaar als dirigent en
docent verbonden aan het
Conservatorium van Maastricht 

s Componeerde werken voor zijn
broer André Rieu, was co-
producent van zes van zijn cd’s
en regisseerde twaalf dvd’s

s Is sinds 2004 zelfstandig com-
ponist, filmmaker, regisseur,
schrijver en organisator

Jean-Philippe Rieu
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