
Restaurantrecensie: Degustation 
We vertelden het niet aan chef Kris Wijnen, maar we herinneren hem nog uit de tijd dat hij Frank Fol vanuit Villa Lorraine (dat we enkele jaren gelden nog recenseerden) was gevolgd 

naar de Syre Pynnock. Als rasechte Leuvenaar besprak ondergetekende dat laatste restaurant lang nadat Wijnen er al weg was, maar toen ik nog in een zijstraat van het 

Hogeschoolplein woonde, zag ik hem geregeld de keuken van de ‘groentechef’ in- en uitstappen. Ondertussen hebben ’s mans omzwervingen hem langs De Klare Wijn, Cuistot, een 

cateringservice en zelfs de Olympische Spelen geleid, maar met Degustation heeft Wijnen zich weer een vaste stek in Antwerpen toegeëigend. Tijd, dus, om eens een kijkje te gaan 

nemen. 
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e vertelden het niet aan chef Kris Wijnen, maar we herinneren hem nog uit de tijd dat 

hij Frank Fol vanuit Villa Lorraine (dat we enkele jaren gelden nog recenseerden) was 

gevolgd naar de Syre Pynnock. Als rasechte Leuvenaar besprak ondergetekende dat 

laatste restaurant lang nadat Wijnen er al weg was, maar toen ik nog in een zijstraat 

van het Hogeschoolplein woonde, zag ik hem geregeld de keuken van de ‘groentechef’ in- en uitstappen. 

Ondertussen hebben ’s mans omzwervingen hem langs De Klare Wijn, Cuistot, een cateringservice en 

zelfs de Olympische Spelen geleid, maar met Degustation heeft Wijnen zich weer een vaste stek in 

Antwerpen toegeëigend. Tijd, dus, om eens een kijkje te gaan nemen. 

Interieur 

Degustation (op z’n Engels uit te spreken) is een hoekrestaurant aan het Frederik de Merodeplein, dat 

enigszins toepasselijk wordt gedomineerd door het standbeeld van ‘de drie zatlappen’. Een van de beste 

Antwerpse bakkers ligt op de loer en is bovendien ook eigendom van chef Kris, terwijl ook het Koning 

Albertpark zich letterlijk op een steenworp afstand bevindt.  

Eenmaal binnen, blijkt de inrichting veel moderner te zijn dan de gevel van het restaurant doet vermoeden. 

De zwart-wit sfeerfoto’s die op de website prijken, schetsen dan ook een verkeerd beeld van het 

hedendaagse interieur, dat is opgetrokken in grijze tinten, met zwarte en paarse accenten. Trendy luchters, 

foto’s en tafeltjes die uitnodigen tot ongedwongen eten zetten verder de toon. De keuken zelf is half-open, 

wat betekent dat je gemakkelijk kunt zien wat daarbinnen zoal gebeurt, als je tenminste de moeite doet om 

te komen kijken.  
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Degustation is vandaag vrij leeg, maar we worden uitstekend ontvangen en het 

duurt dan ook niet lang voor we een menu toegestopt krijgen. Daarop prijken de 

vijf gerechten waar Degustation bekend om is, plus kaas van Van Tricht (die 

Wijnen ongetwijfeld heeft leren kennen toen hij nog in dé Vlaamse studentenstad 

bij uitstek werkte, en dan hebben we het niet over Gent) en een verwijzing naar de 

dagelijkse suggesties. Het lijkt weinig, maar op deze manier weet de chef wel een 

erg hoge kwaliteit te garanderen voor heel democratische prijzen. Bovendien is de 

wijnkaart prettig veelzijdig, wat toch een absolute meerwaarde biedt. De chef 

wordt bijgestaan door Sven, een enorm sympathieke maître d’hôtel die ons 

onmiddellijk welkom doet voelen en zelf echt plezier lijkt te hebben in zijn job, wat 

een aangename verademing is na een paar vorige restaurantervaringen waarbij 

het personeel er niet echt veel zin in leek te hebben. Een babbeltje slaan is geen 

probleem en dat de man rad van tong is, wordt ook enorm geapprecieerd. Dat er 

niet veel andere gasten zijn, blijkt de hele avond lang dan ook in ons voordeel uit 

te vallen en dat is natuurlijk altijd leuk.  

 



Menu 

Even lijkt het alsof de chef een zesde zintuig heeft: als aperitief wordt er immers gekozen voor een G’Vine gin met 

Fentimans tonic... net nadat we een artikel rond 10 verschillende gin-tonics hebben aangeleverd voor Bello Magazine. 

Eerlijk is eerlijk: zonder de research die we voor dat artikel hebben gedaan, zouden we niet weten dat G’Vine een 

monocépage is van de ugni blancdruif, terwijl deze topgin ook al verschillende prestigieuze gouden en zilveren medailles 

in de wacht wist te slepen. Niet verwonderlijk, trouwens, want het drankje is op smaak gebracht met een tiental 

verschillende kruiden en andere extracten, zoals gember, limoen, koriander en groene kardemom. Dat zorgt voor een 

atypische gin die wellicht ook door fans van wodka met toegevoegde smaakjes geapprecieerd zal worden. Ook de 

eveneens kruidige, botanisch gebrouwen Fentimans tonic (die toevallig net als het Frederik de Merodeplein dateert van 

1905) is overigens een prijzenwinner en de combinatie met de G’Vine gin is uitstekend. Een goede keuze, dus, want een 

zoete tonic zou niet zo mooi passen bij de pittige alcohol. We vragen ons overigens af of er ook specifiek is gekozen voor 

een tonic waar duidelijk de smaak van citroengras in vervat zit, een ingrediënt dat mooi past bij onze amuse-bouche. 

Het hapje dat we voorgeschoteld krijgen, is fantastisch: erg smaakvolle mosseltjes met gele curry, limoenblad en kokos. 

Een oosters aandoend gerecht dus, al komen de mosselen natuurlijk van veel dichterbij. Kris Wijnen staat bekend om zijn 

‘Frans-Belgische’ keuken, maar dit gerecht toont toch wel dat hij verder kijkt dan Europa groot is. 

Er wordt gevolgd met een geweldige terrine van ganzenlever. Het geniale is dat die gemarmerd is met gerookte 

ganzenborst, wat het geheel meer textuur en een complexere, interessantere smaak oplevert. Die extra ‘beet’ wordt nog 

kracht bijgezet door de begeleidende compositie: een schijfje appel met daarop een plakje zwarte bloedworst en 

veenbessen. Goed, het sneetje suikerbrood dat daarnaast ligt is misschien niet het gezondste ingrediënt dat er bestaat, 

maar het geeft wel extra zoetigheid en alweer een andere textuur aan het gerecht. Hier is over nagedacht, dat is duidelijk. 

Waar ook over nagedacht is, is de wijn: een Oostenrijkse Traminer In Haiden ‘Herbert Zillinger’ uit 2011 die een perfecte 

brug vormt tussen de oosters getinte mosselen en de ganzenlever. We ruiken vooral lychee, maar in de mond is er meer 

tropisch fruit aanwezig, net als rijpere varianten en een dosis kruiden. De roze gewurztraminer is natuurlijk al een van de 

meest aromatische druiven ter wereld, maar de lage zuurtegraad is ook erg goed geschikt voor onze eerste gang. Goed 

gevonden! 

Ons volgend gerecht is grietbot met heerlijk verse gestoofde bladspinazie, knolselder en verrassende oesterboter. De 

oestersmaak is erg aanwezig en dreigt de grietbot wat te overheersen, maar gelukkig wordt onze platvis niet volledig 

weggedrukt door de (overigens wel erg lekkere) oesterboter en voegen de groenten zeker ook iets wezenlijks toe. 

De wijn komt deze keer uit een van de beste Roemeense wijndomeinen: een witte Burduesca Fume uit 2012. Die hebben 

we nog nooit geproefd, maar de reputatie van de Britse wijnbouwer Stephen Donnely die deze mengeling van een derde 
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riesling, een derde sauvignon blanc en een derde pinot gris heeft bedacht, kennen we maar al te goed. De man maakt er 

een erezaak van om uitdagingen aan te gaan in streken die vroeger niet zo goed gekend waren voor hun wijnen, maar 

ondertussen al jarenlang uitstekende godendrankjes produceren. De neus van deze Burduasca Fume is in ieder geval 

bijzonder veelzijdig, met zowel vanille als muskus en witte bloemen. Die aroma’s zetten ons aanvankelijk even op het 

verkeerde been, wat natuurlijk erg prettig is omdat je zo gemakkelijker verrast wordt. 

We zetten ons menu voort met hertennootjes, girollen, Hagelands witlof, stoemp van groene kool en een sausje van 

vlierbes. De cuisson van de hertennootjes, die lekker mals en rosé zijn gebakken, is nagenoeg perfect, terwijl het 

behoorlijk moeilijk is om betaalbare witlof van een betere kwaliteit te vinden. Het is een redelijk stevig gerecht en meteen 

de meest klassieke bereiding die we vandaag voorgeschoteld krijgen. Goed, de presentatie had nog verfijnder gekund, 

maar dat is niet echt nodig voor een aardse schotel als deze. 

Als wijn is er gekozen voor een Connonau di Sardegna, van Mora & Memo uit Sardinië, een monocépage van grenache die 

al dan niet toevallig uit het eiland waar de vader van onze fotografe is geboren afkomstig is. De wijngaard ligt in het 

zuiden en wisselden een tweetal jaar geleden van adellijke handen naar die van een plaatselijke groep wijnbouwfamilies. 

De heuvelbodem van lijmsteen en klei zorgt in combinatie met de rijping op zowel hout als roestvrij staal voor een 

intense, robijnrode kleur en een neus van rode bessen, cacao en kruiden. Het is een erg volle, soepele wijn met voldoende 

complexiteit en weinig tannines, waardoor hij ons gerecht niet verzwaart en we alles met veel plezier verorberen. 

Op het appel is tenslotte een vijgentaart waarvan de vorm ons doet denken aan een typische Amerikaanse ‘pancake’, 

maar gelukkig is deze variant heel wat lichter en veel smaakvoller. De dikke bol rozemarijnijs zorgt voor de rest. Het is een 

ogenschijnlijk simpel dessertje,  

 Onze wereldreis blijft verder duren met een Wilsford VO Tawny uit Australië, een  heerlijke rode porto met sterk 

aanwezige aroma’s van fruitcake, vanille, rode en zwarte bessen en appelsienschil. Vooraf verwacht je dan weinig 

evenwicht, maar niets is minder waar: de verschillende smaken rollen voorbij op onze tong, van caramel en noten tot 

kruiden, fruitcake, noten en jam. Ondanks het feit dat de smaken lang blijven plakken, is deze versterkte wijn niet zo zoet 

dat het goedje niet van onze tanden zal geraken en dat is gewoonlijk een heel goed teken. 

Tot slot krijgen we nog crème brûleé met heerlijke, prijzenwinnende tahiti vanille, pralines en thee voorgeschoteld, het 

einde van een erg goede eetervaring waaruit blijkt dat Degustation zijn 14 op 20 in de GaultMillau meer dan verdiend 

heeft. Met dank aan de chef en zijn maître! 
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Interview 

Na het eten schuiven zowel chef Kris Wijnen als onze maître-sommelier Sven aan 

voor een luchtig interview... 

Jullie zitten in Antwerpen, waar behoorlijk veel restaurants te vinden zijn – niet 

noodzakelijk allemaal toprestaurants als je de grootte van de stad in acht neemt, 

maar toch – hoe onderscheid je jezelf dan? 

Ik heb al een heel lange loopbaan achter de rug, ik ben dit jaar 20 jaar zelfstandige 

en het is voor mij altijd al een beetje een onemanshow geweest. Ik heb nooit een 

commis of een souschef gehad en doe in principe dus alles alleen, van aankoop tot 

bestelling tot organisatie... 

Je hebt dus eigenlijk geen leven! 

[Lacht] Gelukkig heb ik nog wel een leven, maar alle details, zoals de kaarsjes en de 

decoratie uitkiezen, komt er allemaal bij zonder dat iemand dat overneemt van 

mij. Tegenwoordig vult Sven wel meer in wat de wijnen en de service betreft, wat 

heel belangrijk is, natuurlijk. Ik zeg altijd: als je ergens gaat dineren en het eten 

wat minder is, maar er wel een toffe dame of garçon in de zaal staat, dan ga je er 

sneller terug naartoe dan andersom. Als je een stijve hark in de zaal hebt, ga je niet 

snel terug, ook al is het eten goed. Het geheel moet goed zitten. Zelf ben ik dus al 

twintig jaar zelfstandig. Sven heeft vroeger, toen hij nog zestien jaar was, ook bij 

mij gewerkt als stagiaireke. 

Hij heeft dat verteld. Als stagiaireke, hè [hilariteit]! 

Ja, klein en smal, en nu is hij wat groter en breder. 

Dat komt door jou, waarschijnlijk! 

Nee, nee! Maar het is plezierig als mensen die voor mij gewerkt hebben 

terugkomen. Ik heb hem wel zelf gebeld, maar het is eigenlijk wel leuk dat je dan 

toch opnieuw een team kunt worden. Voor hem is het ook plezant. 

Sven: Nu kan ik terug in een klein restaurantje werken. Daarvoor heb ik ergens in 

een taverne gewerkt, wat niets voor mij was. Ik verdiende daar heel goed, maar ik 

ben blij dat ik terug de wijnen kan verzorgen, er terug mee bezig kan zijn en dat 

ook het eten lekker is. 

Je hebt ook veel meer controle over wat er gebeurt, hè. 

Dat heb ik hem ook gezegd. Hij is nu een maand [het interview vindt plaats in 

oktober 2013 – red.] in dienst en ik zal nog wel de eindbeslissing nemen, maar 

hij mag vooral zijn eigen ding doen. Het is voor mij belangrijk dat de klanten 

goed bedient.  Alles draait om details. Vorige week zijn we een pint gaan 

drinken en Sven zei toen tegen mij: ‘Ik weet dat nog goed, jong, die crème 

brûlée van jou, die is me altijd bijgebleven,’ en toen hebben we op café 

besloten om bij de koffie altijd de crème brûlée te geven. Niet gewoon als 

dessert, want dat kan je overal eten, en vaak is de crème brûlée niet correct 

gemaakt. Dus heb ik besloten om hem als koffiegarnituur aan te bieden. Ik had 

er ook nog niet aan gedacht, soms moet je feedback krijgen van mensen die je 

al langer kennen. Dan kan het echt om simpele dingen gaan, zoals die 

rozemarijn die je voor jouw dessert hebt gekregen. Het is heel maf, maar je 

ruikt die rozemarijn en daarna heb je die smaak in jouw mond. Het zijn allemaal 

kleinigheidjes, maar daar draait het volgens mij om en daarmee onderscheid je 

jezelf van de rest. Ik heb al lang gemerkt dat zelfs een duur interieur weinig 

uitmaakt als je niet op zulke dingen let. 

Je hebt wel een mooi interieur. 

Het is een beetje veranderd. 

Sven: Vroeger was het anders, er was gekozen voor een zwarte lederen look en 

alles was heel donker. Ik heb dan voorgesteld om witte tafelkleedjes te 

gebruiken en zo. Nu voelt alles terug lichter aan. 

Dat was een goed idee. 

Ook in een gewone brasserie eet je gewoon op tafellinnen. In principe mag dat 

niet afschrikken, ook niet voor klanten die hier voorbijkomen en denken dat het 

hier duur is.  

Veel mensen denken dat nog... 

Als je ziet dat je hier een driegangenmenu krijgt voor 35 euro... dat is geen geld, 

hè.  
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Het restaurant ziet er zoals je zegt chique en mooi uit en misschien schrikt dat de 

mensen soms een beetje af omdat ze denken dat het om een duur restaurant gaat, 

maar eigenlijk is dat niet zo. Drie gangen kosten 35 euro, vier gangen 47 euro... 

Er is wel een prijs waar je niet onder kunt duiken als je gerechten van een goede 

kwaliteit wilt geven... 

Natuurlijk. 

Ja, maar voor mij is het soms wel scherp. Nu hebben we bijvoorbeeld tartaar van 

piëmontese rund en paling met mierikswortel als voorgerecht, hert of grietbot als 

hoofdgerecht en dan dessert of kaas... dat is scherp. Ik bekijk mijn inkomsten niet 

op twee gerechten, maar op wat er in een maand binnenkomt. Vaak gaat het dan 

om de supplementjes.  

En de drank. 

En de drank, de wijn... 

De ene aangepaste wijn is duurder dan de andere, maar we zitten gemiddeld aan... 

[Kris neemt over:] Gemiddeld negen euro voor de aangepaste wijnen, zonder btw. 

Dat is veel, hè. 

We willen ook de specialekes geven, zoals die wijn uit Roemenië die je hebt 

gekregen, of die porto uit Australië. 

Ja, die hebben ook een eigen verhaal dat je daarbij kunt vertellen. 

Juist, en daar draait het om. Mensen zijn daar gevoelig aan. 

Dat klopt. Ik ben ook pr-consultant, dus besef ik dat maar al te goed. 

In een restaurant als ’t Zilte, bijvoorbeeld, dat zo’n twintig koppen heeft in het 

personeel, vinden ze het niet meer dan normaal dat er iemand is voor de wijnen, 

iemand voor het brood, enzovoort. Hier is het quasi een onemanshow en dan 

komt er nog eens bij dat ik die speciale wijnselectie heb. Vanavond hebben we het 

niet gedaan, maar als hier voldoende volk is, kom ik langs met poffertjes. Gewoon 

uit de pan, poffertjes met bloemsuiker op... Zalig! 

Ik heb daar een zwak voor, dus probeer ik die enkel te eten op Graspop omdat 

het anders te ongezond wordt, maar...  

Maar dat vinden mensen leuk! We gaan rond met die praline, met kleine 

stukjes cake, met poffertjes... Oké, dat kost veel, maar het is denk ik heel 

belangrijk dat de klant ook het einde leuk vindt. 

Wat is het verschil tussen wat je vroeger hebt gedaan en Degustation? 

Ik heb twintig jaar lang altijd mijn eigen zaak gerund, hè. 

Ja, maar ik kan me voorstellen dat er in die periode toch dingen zijn 

veranderd. 

Voor ik zelfstandig ben geworden, heb ik nog in Villa Lorraine gewerkt. 

Dat restaurant heb ik een tijdje geleden besproken en ik vond het er een 

beetje stijf. Ik weet nog dat ik mijn vest wilde uitdoen, maar dat mocht niet. 

Klopt. Je moet ook een das aanhebben of zo. Ik heb er mijn stiel geleerd. Dat zit 

ook in jouw bloed, denk ik. Ik was zesentwintig jaar toen ik een restaurant 

begon. Vooral toen was dat vrij uitzonderlijk. Nu is dat anders. 

Er zijn veel meer jonge zelfstandigen. 

Nu zijn ze sneller volwassen. 

Hoe heb je dat zien evolueren? Wat is het verschil doorheen de jaren? 

Ik ben eerst Klare Wijn begonnen op de Dageraadplaats, wat toen geen simpele 

buurt was. Ik ben geen racist, maar er woonden toen vooral Marokkanen die 

niet zo snel dergelijke restaurants bezochten. Nu is het daar heel hip geworden. 

Het restaurant is opengegaan in oktober 1993. Op het einde van het jaar brengt 

Trends altijd een top honderd uit en ik stond erbij! 

Wat voor een gevoel geeft dat dan? 

Dat was zalig, hè! Dat was zalig! Ze hebben toen ook Pieter Van Dovere, de chef 

van Villa Lorraine geïnterviewd, en hij heeft een citaat laten publiceren waarin 

stond ‘Kriske Wijnen, c’est le roi du potage et du sauce’. Tak! In dat Trends-

artikel! In januari kwamen al die topzakenmannen al. Ik was heel simpel 

begonnen met een kaart die op de buurt gericht was, met onder andere 
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varkenshaasje, en begin 1994 moest ik heel de kaart omgooien omdat jouw 

klanten de kaart bepalen. Al die topzakenmannen kwamen er en al snel werkte ik 

bijna uitsluitend voor zakencontacten en zat het restaurant voortdurend vol. Dat 

was geweldig. Ik heb er echt een toptijd gehad als jonge snaak. Ik was zesentwintig 

jaar oud en ik wist niet wat me overkwam! Ik had niets moeten investeren omdat 

mijn ouders me hadden geholpen! 

Dat was mooi, hè, jong. 

Dat was heel mooi. Ik heb Klare Wijn op zijn top verkocht en ben een andere 

uitdaging aangegaan: een traiteurzaak in Lier en daarmee heb ik ook allerlei 

dingen meegemaakt, zoals de Olympische Spelen. Ja, ik heb eigenlijk wel al wat 

gedaan! 

Wat is het verschil met iets als dit? 

Dit is ontspannen. Ik ben meer op mijn gemak.  

Je ziet dat ook. Aan jullie allebei. 

Ja... [Aan onze fotografe:] Jouw vader zit ook in de horeca? 

Manon: Ja. 

Die loopt iets meer gestresseerd rond dan jij, denk ik [gelach]... 

Vorige week zaterdag zaten hier beneden achtentwintig gasten en boven had ik 

een walking dinner met minigerechtjes voor achttien mensen. Ik heb echter een 

piepkleine keuken! Een van mijn gasten boven zei me: ‘Dat is gemakkelijk, hè, zo’n 

walking dinner!’ waarop ik antwoordde: ‘Didier, dat is allemaal à la minute. De foie 

gras kan ik op voorhand snijden en ik kan de stukjes tarbot vooraf bakken en in de 

oven steken, maar het dresseren is à la minute. Dan moet je achttien bordjes 

klaarmaken – en die zagen er toch leuk uit – en doorgeven. Dan moet je soms even 

wachten met het tussengerecht, terwijl twee derde van de mensen beneden voor 

een vijfgangenmenu hadden gekozen. Oké, de omzet was heel hoog en het was 

allemaal heel plezant, maar je moet het wel gedaan krijgen. Daarbij had de 

afwasser ’s ochtends nog gebeld om zich ziek te melden, terwijl hij me anders een 

beetje had kunnen assisteren met dresseren en zo. Hij was er echter niet en dan 

heeft mijn poetsman maar afgewassen!  

Normaal gezien gingen we ook met drie in de zaal staan, maar de dag vooraf 

had een van hen ook afgebeld, dus stonden we maar met twee in de zaal: 

iemand voor boven en iemand voor beneden.  

En toch hebben we om tien uur het laatste gerecht doorgegeven! Ik heb dan 

aan het personeel gezegd dat ik de andere chef nog even ging helpen met de 

tussengerechten.  

Daar zie ik ook wel verschil: ik heb nog in Cuistot in Lier gewerkt en daar liep 

Kris soms erg gestresseerd rond. [Tegen Kris:] Daar schoot je wel eens uit de 

krammen. 

[Droogjes:] Ah, jaa! 

Hier heb ik hem dat nog nooit zien doen. 

Nee, ik maak ook graag grapjes met de klanten. Normaliter geef ik hen ook zelf 

de kaart. Op die manier kan ik direct inspelen op wat ze zeggen. Als ik 

bijvoorbeeld hoor dat iemand liever geen schaaldieren eet, kan ik direct 

aanbieden om die te vervangen. Dat gaat vlotter dan als Sven naar de keuken 

moet komen en me moet zeggen dat we iets anders in de plaats moeten geven.  

Nog een vraag waar ik graag mee eindig: Stel je voor dat ik naar Antwerpen 

kom en hier de keuze heb tussen veel restaurants. Waarom kom ik dan naar 

Degustation en niet naar een ander restaurant? Een beetje schaamteloze 

zelfpromotie voeren! 

Als je graag puur eet... 

[Onderbreekt:] Neen, je moet andersom denken: via die internettoestanden, 

zoals Yelp en ander gedoe – sommige dingen noem ik eigenlijk gedoe – waarop 

iedereen eender wat kan posten, en via de iPhone of zo, posten mensen soms 

recensies van zaken die hip zijn, terwijl het daarnaast misschien beter is. Dat is 

het probleem van het internet, al die sites waarop je recensies kunt posten en 

smartphones: je zoekt iets om te eten, je vindt iets om de hoek en dat heeft 

misschien betere besprekingen dan wij, maar je moet ons ook een kans geven. 

Er zijn sommige mensen die direct iets negatief posten als er iets minder goed 

is. 
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Het gaat niet om wat andere mensen vinden, waarom vinden jullie dat 

Degustation de juiste keuze is? 

De gezelligheid! Het is een gezellig restaurant, er zijn niet veel couverts, maar ik 

zou hier zelf graag aan tafel zitten. Het kader is mooi en als maître-sommelier vind 

ik het eten leuk om mee te werken en om gepaste wijnen voor te vinden.  

Plus: de klanten zien hier echt alles. We hebben een half-open keuken en zelfs als 

er boven gasten zijn, zien ze me naar boven lopen met de borden. Dat geeft hen 

denk ik ook een goed gevoel, want ze zien dat we hier echte werkers zien. Nu, 

deze avond hebben we misschien niet hard moeten werken, maar afgelopen 

middag... [gelach] 

Tekst: Dirk Vandereyken 

Foto’s: Manon Spiga & Dirk Vandereyken 
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