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Stilte AUB

© Stijn Segers

Een bezinningshotel, veganistische schoenen, topgastronomie met biolabel en het meest duurzame
appartementsgebouw van Europa. Zo kennen ze in het buitenland ons land allicht nog niet.
Tien initiatieven bij wijze van alternatieve promotiecampagne.

Fatale schoonheid In januari 1871 vertrekken Marie Solheid en François Reiff naar Maries geboortedorp voor hun huwelijk. Ze kiezen de kortste route door de Hoge Venen, een stukje onherbergzame natuur
met een duister verleden van vreemde verdwijningen. Het koppel raakt de weg kwijt en valt ten prooi aan
hypothermia. Marie en François zouden hun doel nooit bereiken. ‘Fagnards’ is een filmadaptatie van dit tragische liefdesverhaal door Stijn Segers die met zijn band Tours ook voor een bezwerende soundtrack zorgde.
Wie de songs online koopt, kan de film gratis downloaden. Fagnards - too much love will kill you,
fagnards.com.
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Goed en lekker Gastronomie en ecologie kunnen gerust hand in hand gaan. Dat bewijzen Benoit
en Bernard De Witte die voor hun sterrenrestaurant in het Oost-Vlaamse Zingem voortaan alleen met
lokaal geproduceerde groenten en kruiden werken. Een lokale boer in Huise, gespecialiseerd in bioteelt,
zal het sterrenrestaurant bevoorraden. ‘Het is niet meer van deze tijd om groenten en kruiden te laten aanrukken vanuit het buitenland of van de andere kant van het land’, vindt Benoit Dewitte. Het bejubelde
restaurant mikt hiermee niet alleen op een milieubewuste aanpak, maar ook op een nog betere kwaliteit.
benoitdewitte.be.
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Verlangzamen In 1997 werd Rosario, het voormalige klooster in Bever, op ecologische wijze
gerestaureerd. Sindsdien wordt het uitgebaat als ‘stiltehotel’ en plek om tot bezinning en rust te komen. Of
in de woorden van eigenaar Johan Vriens ‘stil te staan en bezield weer verder te gaan’. Van uitzonderlijke
kwaliteit zijn de concerten op het domein. ‘Muziek komt na de stilte het dichtst bij het verwoorden van
het onuitsprekelijke’, vond schrijver Aldous Huxley al. Op 15, 16 en 17 augustus vindt hier muziekfestival
Musica Sacra plaats met onder meer het Vlaams Radiokoor, Sarband en Wouter Vandenabeele.
rosario.be; musicasacra.be.
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Eigen bier eerst Denis Dewilde is innovatie-ingenieur in de milieutechnologie. In zijn vrije tijd
trekt de 24-jarige Gentenaar naar een oude industriële site waar hij met een aantal vrienden en startende
ondernemers een eigen invulling geeft aan leegstandsbeheer en co-workspace: in ruil voor een symbolisch
bedrag houden ze er een oogje in het zeil; intussen beschikken ze over voldoende ruimte om in alle rust aan
hun projecten te werken. Denis zelf ontwikkelt sinds 1,5 jaar ‘Hugo’, een degustatiebier dat hij nu op kleine
schaal wil produceren en commercialiseren. Hij maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van ruihandel.
denisdewilde@hotmail.com.
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High-fashion statement De 26-jarige Belgische modeontwerper Mats Rombaut deed na zijn
studies in Parijs eerst ervaring op bij Lanvin Menswear en daarna bij de Kroatische ontwerper Damir
Doma. Dit najaar lanceert hij zijn eerste eigen collectie, een reeks van all natural avantgardeschoenen voor
mannen die op ambachtelijke wijze in Italië werd geproduceerd. Voor zijn schoenen gebruikte Mats schors
van de vijgenboom, een biologisch afbreekbaar product uit Oeganda, dat nadien in Toscane werd geverfd
en verwerkt. Rubber uit het Amazonewoud maakt de schoenen tot slot op volledig organische manier
waterafstotend. rombaut.com.
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Dosage is alles Boven: Humor, je vindt het soms op de meest onverwachte plekken. En niet
schreeuwerig of luid, maar stilletjes - net voldoende om die glimlach op een gezicht te toveren … Op de
ramen van dit hoekpand in een chique wijk in Brussel bijvoorbeeld. Antiquair Ping Pong, Sint-Jorisstraat
74, 1180 Brussel. Onder: het is altijd een beetje onthaasten in Villa Empain. De schitterende art-decowoning werd in 2006 aangekocht door Albert en Jean Boghossian die er de Fondation Boghossian in onder
brachten. Nog tot 1 september kunt u er terecht voor de sublieme expo ‘Turbulenties II’, over orde en
wanorde. villaempain.com.
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Voor lijf en leden Zes jaar lang bouwden Sarah en Tamara Coppens in Groot-Bijgaarden aan hun
droom: een 6000 m2 groot wellnesscentrum met sauna’s, hamams, belevingsdouches en binnen- en buitenbaden in state of the art architectuur. Om de verwendste wellnessbezoeker stil te laten worden. waerwaters.com.
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Reis van de stilte
Van mijn handen naar je ogen
En in je haren
Daar waar meisjes van rijs
Ruggelings leunen tegen de zon
De lippen bewegen
En gedogen dat de vierbladige schaduw
Hun warme, slaperige harten won.

‘Reis van de stilte’ van Paul Éluard.1895-1952, Ongepubliceerd. Vertaling Koen Stassijns. Dit
gedicht werd opgenomen in de uitgave ‘In de luwte’, een bloemlezing van stiltegedichten door Koen Stassijns en Ivo Van Strijtem. Uitgegeven door Uitgeverij P en te bestellen via vlaamsbrabant.be/publicaties.
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duurzaamheid duurt het langst De Balk van Beel - genoemd naar zijn ontwerper Stéphane Beel die in Leuven ook al museum M tekende - is het eerste gebouw van de autovrije stadswijk Tweewaters. Het grootschalige project van projectontwikkelaar Ertzberg omvat het hele gebied tussen de Dijle
en de zuidelijke oever van de Vaartkom. In totaal komen er 1 200 lage-energiewoningen; 70% van de
oppervlakte wordt groen. Tweewaters moet dan ook de eerste CO2-negatieve stadswijk in Europa worden.
Met de Balk van Beel is de toon alvast gezet. Het gebouw ontving onlangs als eerste residentiële gebouw in
Europa een Outstanding-duurzaamheidscertificaat. tweewaters.be.
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Digitale detox Voor dat welkome out-of-this-world-gevoel moet je als Belg soms naar het buitenland. Journaliste Debbie Pappyn, die samen met haar partner en fotograaf David De Vleeschauwer de
wereld rondreist, wil ons daar graag bij helpen. Stilte vindt ze op onbekende en afgelegen Griekse eilanden
zoals Sikinos of Nisyros, in eindeloze woestijnen zoals de Kalahari of in begeesterende landen als Bhutan.
Stilte tijdens het reizen, zo stelt ze, werkt therapeutisch en helend en maakt de ervaring des te intenser. In
juni verschijnt van Debbie en David het boek ‘Weg van de wereld’ bij Lannoo.
classetoursite.be en reisblog one.classetouriste.be.
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