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Bruce Dickinson, zanger van de
Britse hardrockband Iron
Maiden, is verzot op chocolade-
croissants. Dat liet de man weten
tijdens een telefoongesprek met
radiozender Studio Brussel naar
aanleiding van zijn ‘spoken
word’-optreden An Evening With
Bruce Dickinson in de Arenberg-
schouwburg in Antwerpen afge-
lopen zondag. 

Aan de telefoon hing ook fan
Mario Put (42), zaakvoerder van
bakkerij ‘t Bakkershuys in de
Langestraat in Houtvenne (Huls-
hout). Put wilde net als heel wat
luisteraars weten of het klopt dat
de Britse zanger een opleiding als
operazanger had genoten. “Want
ja, metal en opera liggen toch ver
uit elkaar. Die vraag speelde al
langer door mijn hoofd”, vertelt
Mario. Dickinson was blij verrast,
maar het gerucht bleek niet te
kloppen. Toen presentatrice
Michèle Cuvelier van Studio
Brussel het beroep van Mario ter
sprake bracht, raakte ze meteen

Metalfan en bakker Mario Put uit 
Houtvenne (Hulshout) bracht Iron 
Maiden-zanger Bruce Dickinson in 
vervoering met zijn chocolade-
croissants. Deze week ligt het 
broodje de ‘beestige beet’ in de 
toonbank van Mario’s bakkerij ’t 
Bakkershuys. 

een gevoelige snaar bij Dickinson.
“Hij blijkt verzot te zijn op choco-

ladecroissants. In de UK is de va-
riëteit van koffiekoeken, zoals wij
die kennen, niet zo ingeburgerd.
Elke koffiekoek heet daar een
croissant. Maar hij had het dus
over de met chocolade gevulde
croissants. Die vindt hij blijkbaar
erg lekker, vooral de puntige.
Meteen vroeg hij me croissants
mee te brengen naar zijn show.”

 Uitverkocht
Dat moet je Mario geen twee

keer zeggen. Met een viertal ge-
vulde croissants en een zakje cho-
colade in de hand trok hij naar
Antwerpen. Pas tegen het einde
van de pauze slaagde Mario erin
zijn lekkernijen af te geven aan de
hardrocker. “Langer dan 10 tot 20
seconden heeft dat contact niet

Mario Put 
Metalfan en bakker 

“Langer dan 10 à 
20 seconden heeft 
het contact niet 
geduurd, maar hij 
herinnerde zich 
het interview op 
Studio Brussel.”

de kinderen kregen we hun fiat en 
zijn we aan de slag gegaan. Omdat 
Annita en Jos zich jarenlang enga-
geerden bij onder andere TC Voort-
kapel, vonden we snel verschillende
Kapellenaars die bereid waren om 
ons te helpen, waardoor we met ne-
gen personen het organisatiecomité 
vormen.”

“Het was een hele uitdaging om op
minder dan twee maanden tijd een 
benefiet op poten te zetten, maar 
het gaat ons lukken. Het is fantas-

tisch om vast te stellen hoeveel soli-
dariteit er heerst in Voortkapel.”

“We hebben ervoor gekozen om
een eetdag te combineren met een 
benefietbar. Mensen kunnen in ze-
ven shiften komen eten en een keu-
ze maken uit steak, kip, stoofvlees, 
videe, curryworst en kaaskroketten.
We vragen om op voorhand te reser-
veren. Ondertussen staat onze teller
al op bijna 700 eters. Gedurende de 
hele dag kan men ook terecht in de 
benefietbar die we opstellen achter 

Annita was jarenlang actief als ont-
haalmoeder. In 2017 voelde Annita 
zich al een hele tijd niet goed en aan
het eind van dat jaar werd na een 
reeks onderzoeken in UZ Leuven 
ALS vastgesteld, een zenuwziekte 

In de pas gerenoveerde 
polyvalente zaal in Voortkapel 
(Westerlo) vindt er deze zondag 
een benefiet plaats voor Annita 
Verheyden. Twee jaar geleden 
werd bij haar ALS vastgesteld. De 
diagnose sloeg in als een bom 
en veranderde het leven van het 
ganse gezin.

die de spieren aantast. Bij enkele 
tennisvrienden rijpte al een tijdje 
het idee om een benefiet te organi-
seren. “Elke donderdagnamiddag 
spelen we tennis”, vertelt Jef Rens. 
“Jos, de man van Annita, is er dan 
telkens bij. Op dat moment is er op-
vang voor Annita en voor hem is het 
een welgekomen afwisseling omdat 
hij de rest van de week de zorg voor 
Annita op zich neemt. Uiteraard 
wordt er dan niet de hele tijd ge-
praat over de ziekte van Annita, 
maar het is daar dat we besloten 
hebben om iets te doen.”

“Na een goed gesprek met Jos en

Vrienden organiseren benefiet voor Annita en ALS Liga

Voortkapel even warmste 
dorp van de Kempen

VOORTKAPEL 

de polyvalente zaal.”
“Voortkapel moet op 10 maart

voor even het warmste dorp van de 
Kempen zijn. Op vraag van Annita 
en de familie zal er trouwens een 
aanzienlijk deel van de opbrengst 
overgemaakt worden aan de ALS 
Liga voor onderzoek naar deze ziek-
te en de behandeling ervan.”
(lbm)
i Inschrijven voor de eetdag kan via 
www.benefietannita.be en Facebook-
pagina Benefiet Annita. 

Annita, familie en vrienden die de benefiet organiseren. FOTO LEO BROUWERS

Een deel van de Kabienstraat in 
Lille, vlak bij de gemeentelijke 
basisschool Het Trapleerke, 
wordt omgetoverd tot een fiets-
straat met eenrichtingsverkeer. 
Het gaat om een proefopstelling 
tot eind juni van dit jaar. Er geldt 
eenrichtingsverkeer vanaf de 
Heidebloemstraat in de richting 
van de Wechelsebaan. De ge-
meente voert in de Kabienstraat 
een fietsstraat in vanaf de Wasse-

rijstraat tot aan de Wechelse-
baan. Auto’s mogen fietsers daar 
niet inhalen en ze moeten zich 
houden aan een snelheid van 
maximaal 30 kilometer per uur. 
De maatregelen gelden na de 
heraanleg van de schoolomge-
ving in de Kabienstraat die op 
maandag 1 april van start gaat. 

Aan de school verschijnt overi-
gens een veilig voetpad, waar-
door de kinderen niet meer ach-

ter de auto’s hoeven te wandelen. 
Het veilig voetpad wordt doorge-
trokken tot aan de Wasserijstraat. 
De wachtzone voor de ouders 
aan de uitgang van de school 
wordt ook vergroot. De wegver-
smallingen aan de school blijven 
definitief behouden en er komt 
een rijbaankussen. De werk-
zaamheden verlopen in drie 
fasen en duren tot eind april. 
(bvdl)

Fietsers krijgen voorrang vlak bij school in Kabienstraat 
LILLE 

HOUTVENNE 

Metalbakker verrast zanger
Iron Maiden met croissants 

Mario Put presenteert deze week ‘de beestige beet’ in ‘t Bakkershuys

nog niet gelukt. Misschien laat hij
nog van zich horen.” 

Zijn contact met Dickinson was
dermate positief verlopen dat
Mario zijn adoratie voor de groep
een plaats wil geven in het aan-
bod van de bakkerij. “Na mijn pas-
sage bij Studio Brussel waren alle
croissants de dagen erna uitver-
kocht. Heel wat klanten waren
enthousiast over wat ze op de ra-
dio hadden gehoord. Deze week
ligt de beestige beet of het beest-
broodje in de toonbank, verwij-
zend naar Iron Maidens grootste
hit: The Number of the Beast”, zegt
Put nog. 

Gevraagd naar zijn favoriete
groepen staat Motörhead op
nummer één, gevolgd door Iron
Maiden en AC/DC. “Maar ik luis-
ter ook graag naar kleinkunst en
country. Dat laatste genre heb ik
ontdekt toen Rebecca, een uitwis-
selingsstudente uit Texas, bij ons
verbleef. Ik was toen een jongetje
van vijf jaar. Ze leerde me de eer-
ste woordjes Engels”, klinkt het. ’t
Bakkershuys bestaat intussen
veertig jaar en is opgericht door
vader Louis. Veertien jaar gele-
den nam Mario, bouwkundige
van opleiding, de bakkerij over.
ALAIN TRAPPENIERS 

geduurd, maar hij herinnerde
zich het interview op Studio Brus-
sel. Toen hij het doosje zag, was
hij zichtbaar tevreden”, luidt het

nog. Of de croissants gesmaakt
hebben, weet Mario niet. “Via
Twitter heb ik geprobeerd dat te
weten te komen, maar dat is me

Bakker Mario Put legt deze week de chocoladecroissant de ‘beestige 
beet’ in zijn toonbank naar aanleiding van zijn contact met Iron 
Maiden-zanger Bruce Dickinson.  FOTO  ALAIN TRAPPENIERS

Fietsers krijgen voorrang in de Kabienstraat in Lille. FOTO BVDL


