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GAZETWERF
voor en door de bouwvakker editie 1 - jaargang 1

(LEES)LEKKERS VOOR OP DE WERF
Héhé, hier is hij dan eindelijk. De enige echte Werfgazet. Een driemaandelijks, niet te missen blad voor en 
door jullie, mensen die actief zijn in de bouw. Een krantje met véél schoons ook. Niet alleen in de midden-
katern (al zal die ook iedere keer de moeite waard zijn). Wat zit er in jullie frigobox? Welke werfkeet ligt er 
het properst bij? Wie gaat aan de haal met de prijs van Mister of Miss Bouwkampioen? En hoe vraag je in het  
Roemeens waar het toilet is op de werf? Je leest het allemaal in De Werfgazet. Wil jij graag een plaatsje 
in de volgende editie? Heb je een idee voor een leuk artikel? Op ons kun je bouwen! Stuur een mailtje 
naar info@dmotion.eu.

WWW.FIETSENWILDIERS.BE

WORD JIJ ONZE MISTER OF 
MISS BOUWKAMPIOEN ?
De handigste, de knapste, de bijdehandste, de coolste, de leukste … 
Wie van je collega-bouwvakkers of -bouwvaksters zou je graag willen 
nomineren tot Mister of Miss Bouwkampioen en sleept een mooie prijs in  
de wacht? De game is on! Vanaf nu gaan we op zoek! Wil je iemand  
nomineren of heb je zelf ambities om met de eerste prijs aan de haal te gaan? 
Antwoord dan op onderstaande vragen en stuur een mailtje met foto van jouw 
favoriete bouwvakker of bouwvakster naar info@dmotion.eu
Wie wil je graag nomineren? Waarom wil je deze persoon nomineren? 
In de volgende editie van De Werfgazet stellen we graag de top tien aan je voor!
 
*prijzen worden geschonken door Circuit Zolder

verantwoordelijke uitgever: Diana Pirard, dmotion communication - diana@dmotion.eu, 0470 98 03 79 - 15.000 exemplaren

G E S P E C I A L I S E E R D  I N  W I J N E N , 

C H A M PA G N E ,  S P E C I A L E  B I E R E N 

E N  G E S C H E N K E N

Geladé werd in 1948 opgericht in Zepperen door Clément Geladé. In de jaren 80 neemt kleinzoon Danny 
Geladé (rechts op foto) de fakkel over van zijn vader Edouard. Danny wilde zijn passie voor wijn delen en 
opende daarom Casa Geladé in Ulbeek. Samen met zijn vrouw, Dominique Bourguignon, afkomstig uit Ne-
rem, runt hij de winkel sinds 1982. Al jaar en dag staan ze paraat om de klanten te helpen en te adviseren in 

hun keuze. Ondertussen staat ook de vierde generatie klaar om het werk verder te zetten. 

Rik Geladé (in het midden op de foto) is de enige zoon van Danny en Dominique. Met zijn ervaring in de ho-
reca weet hij als geen ander wat de klant nodig heeft. De familie is ook ’s avonds en op zondag in de weer 
om een goede service te garanderen.�Rik’s echtgenote, Stéphanie Neven (links op de foto) kent u misschien 
van afslankings- en schoonheidsinstituut Georgeous, maar zij is ook achter de schermen actief met onder 
meer het verzorgen van de social media.�Georges en Charlise, de kinderen van Rik en Stéphanie, zullen jul-
lie vaak terugzien op de foto’s. Zij zijn de trots en het geluk van de familie en wie weet ook de 5de generatie 

om Casa Geladé verder te zetten.

GESPECIALISEERD IN WIJNEN, CHAMPAGNE, SPECIALE BIEREN EN GESCHENKEN

DAALSTRAAT 31, 3832 ULBEEK - WWW.CASAGELADE.BE

“U heeft de tijd, wij hebben de wijn.”

Bij ons ben je altijd welkom voor jouw wekelijk-
se bier- & frisdrankaankopen, maar ook wanneer 
je op zoek bent naar een speciaal streekbiertje, 
of mooi biercadeau. Daarnaast hebben we ook 
een uitgebreid aanbod wijnen van over de hele  
wereld. Ook voor champagnes, whisky, gin en andere  
sterke dranken kan je steeds bij ons terecht.
 Tot snel!



Werfnieuws
VERTALINGEN

De 30-jarige Domien Lelièvre heeft een  
passie voor vakmanschap en kwalitatieve  
afwerking. Die vertaalt hij al sinds 2014 naar 
piekfijne schilder- en interieurprojecten. Dat 
doet hij met zijn bedrijf Diamond Decor.
Maar wat wij écht willen weten: wat is de clou 
achter die tattoo op zijn arm?

“Deze arend prijkt nu zo’n 1,5 jaar op mijn 
arm,” legt Domien uit. “Niet mijn eerste  
tattoo hoor, die liet ik al zetten toen ik 20 was. Al 
van kindsbeen af ben ik gefascineerd door vogels, 
in het bijzonder door roofvogels. Het was mijn 
opa, die boswachter was, die met me het bos in-
trok en me vogels leerde te herkennen. Maar ook 
met mijn ouders, tijdens onze zomervakanties 
in Frankrijk, zochten we steeds naar valkeniers-
shows in de buurt of gingen we in de natuur op 
zoek naar roofvogels. Mijn absolute favoriet is de 
arend: zo’n machtig, mooi beest. 
Als ik ooit zou terugkomen als een dier, zou dat 
zeker als arend zijn. Tegelijkertijd is het ook een 
mooi eerbetoon aan mijn opa. Ik sta te trappe-
len om mijn dochter Leyya dezelfde liefde voor 
de natuur mee te geven. Maar ze is nog geen jaar 
oud, dus ik moet nog wat geduld oefenen (lacht).” 

“Over Leyya gesproken. Wat je op de foto niet ziet, 
is de tattoo van een handklok. Die staat op mijn 
binnenarm en is nog niet helemaal klaar. De wij-
zers, die het geboortetijdstip van ons dochtertje 
moeten aangeven, ontbreken nog. Ook met de 
rest van mijn arm heb ik nog plannen, maar door 
corona staan die nog even on hold. Misschien 
moet je nog eens terugkomen als ik helemaal 
‘af’ ben?”

Wil jij in de volgende editie jouw tattoeverhaal 
brengen? Mail dan naar info@dmotion.eu

VAN SALAMI TOT 
SMEERKAAS 
Wat schaft de boterhammendoos van … 
Yanni Busschots (YB Solutions)

Het Alkense bedrijf YB Solutions is gespeciali-
seerd in renovatiewerken en het bestrijden van 
vochtproblemen. Of het nu om totaalprojecten 
of een kleine badkamerrenovatie gaat, om wer-
ken in een ouder gebouw of aanpassingen in 
een nieuwbouw. Samen met zijn gedreven team 
klaart hij de klus. Yanni: “We zijn vooral actief in  
Limburg, maar wijken ook al eens uit naar  
Antwerpen of Vlaams-Brabant. Maar waar ik 
ook naartoe ga, ik doe het steeds met een goed 
gevulde boterhammendoos.”

Dat was ooit wel eens anders. “Tijdsgebrek zeker?  
Vroeger haalde ik iedere dag een  belegd brood-
je in een tankstation. Het verschil met mijn  
boterhammendoos is groot hè. Daar zit ik zelf 
trouwens voor niets tussen. Alle credits hiervoor  
gaan naar mijn vriendin, die mijn boterham-
mendoos iedere dag met veel liefde klaarmaakt. 
”Zou de liefde van de man dan toch door de maag 
gaan”? 

“Wat nooit ontbreekt, dat is de donut, alleen de 
kleur wil wel eens variëren. Net zoals het brood: 
niet alleen boterhammen, maar ook sandwi-
ches. Ik word verwend hè? Goed verstopt zie je 
nog wat snoepjes, en ook aan een portie vita-
mientjes ontbreekt het nooit. Dit keer zijn het 
mandarijntjes.” En, last but not least: een beetje 
nostalgie in de vorm van een Penny-koek. “Toch 
wel een van mijn favoriete koekjes. Die bewaar 
ik steeds voor het eind van de dag. Op weg naar 
huis smaakt niets zo lekker.”

Smakelijk Yanni!
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Tot 31 maart 2021 kunnen jij en je medewerkers je bouwskills verbeteren 
én verbreden*, met de professionele, kortlopende opleidingen van SYNTRA 
business i.s.m. Bouwunie Limburg. Denk hierbij aan onder andere 
asbestverwijdering op daken, bouwen van steigers, werken met een 
hoogwerker, betonrenovatie en zelfs brandbestrijding op de werf. 

Heb jij interesse om tijdens de wintermaanden jouw competenties of die 
van je bouwarbeiders aan te scherpen? Ontdek het volledige aanbod én onze 
subsidiemaatregelen op www.syntra-business.be/winteropleidingen.

Wij organiseren deze en andere opleidingen uiteraard ook graag op maat 
van jouw bedrijf en jouw medewerkers! Je kan ons hiervoor steeds berei-
ken via mail (info@syntrabusiness.be) of telefoon (011 30 32 42).

* Bouwarbeiders kunnen via Constructiv een winteropleiding volgen. Deze opleidingen gaan door tijdens de 
werkuren en de duurtijd ervan is beperkt tot 160 uren per winterperiode. De arbeider dient werkloos te zijn 
gesteld wegens slecht weer.

Onze winteropleidingen 
daar kan je op bouwen!

Winteropleidingen.indd   1Winteropleidingen.indd   1 17/12/2020   13:46:3117/12/2020   13:46:31
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Kun je mij een handje helpen? Dank je! 

Turks: Bana yardım edebilir misin? 
Tesekkürler!
Pools: Czy mozesz mi pomóc? Dziekujé!

Voor welke firma werk je?

Turks: Hangi firma için çalısıyorsun? 
Pools: JDla jakiej firmy pracujesz?

Tijd om te gaan lunchen. 

Turks: Ögle yemegine gitme vakti. 
Pools: Czas na obiad.

Smakelijk!

Turks: Afiyet olsun! 
Pools: Smacznego!

Hallo, ik heet XXX, hoe heet jij?   

Turks: Merhaba, benim adım XXX, 
senin adın ne?
Pools: Czesc, jestem XXX, a ty jak masz na imie?

DE CLOU ACHTER DE TATTOO
De arend van Domien Lelièvre

Je bent verplicht jouw helm, 
veiligheidsschoenen en bril aan te doen.  

Turks: Kaskınızı, güvenlik ayakkabılarınızı, 
gözlüklerinizi giymeniz gerekmektedir. 
Pools: Jestes zobowiazany załozyc kask, 
obuwie ochronne i okulary.



Binnen de firma, maar ook buiten de firma. Met 
mijn naaste collega’s valt er altijd wel wat te  
lachen of te plagen en omdat ik zoveel mensen al 
zo lang ken, heb ik er ook een goede band mee. 
Een heel aantal van hen werken, net zoals ik, al 
een hele poos voor Strabag. Tja, het is hier goed 
hè, in de Strabag-familie. Wist je trouwens dat ik 
nooit voor een andere werkgever heb gewerkt? 
Ik was vroeger landbouwer, maar maakte de 
overstap naar de bouw. Vanaf dag 1 heb ik bij 
Strabag gewerkt, en daar heb ik geen seconde 
spijt van gehad. Ik heb nooit de drang gehad om 
eens elders te gaan kijken. ”Vind je Huub niet op 
de werf, dan is de kans groot dat hij bij zijn zes 
Belgische trekpaarden vertoeft. “Het is het eer-
ste wat ik doe na een werkdag: naar de paarden 
gaan. Af en toe neem ik ook deel aan prijskam-
pen. Ook hierin ben ik erg trouw: ik houd al 30 
jaar lang trekpaarden”, besluit hij.

Huub Roox, wie kent hem niet in de Limburgse bouwsector? 28 
jaar lang al werkt hij voor de firma Strabag, en is hij een graag 
geziene en goedlachse medewerker op iedere werf. Dat was  
uiteraard niet anders op de werf van de nieuwe Hasseltse Sport-
school. 

Hasselt is sinds 1 september 2020 een prachtige nieuwe school rijker. 650 
leerlingen lopen hier nu dagelijks school alsof het nooit anders is geweest, 
maar evident was het project geenszins. Zowel op financieel vlak als op het 
vlak van timing bleek het een huzarenwerkje. Maar het resultaat, naar een 
ontwerp van architectenbureau UAU collectiv, mag er zijn. Daar is ook Huub 
Roox het roerend mee eens. Voor de firma Strabag hielp hij mee aan de 
verwezenlijking van het project. “Ik bediende de verreiker en voorzag zo on-
deraannemers van materialen, loste de losse wandplaten, tilde materiaal 

op de eerste verdieping via het raam naar binnen, etc. Het fijne aan mijn job  
is die vele afwisseling. Zo leer je eigenlijk op iedere werf wel iets. Dat was 
zeker ook zo op de werf van de Sportschool.” Het nieuwe complex omvat een 
nieuw lesgebouw, sportcomplex, gevechtssport-, fitness-, turn- en dans-
zaal. Het bestaat uit twee geschrankte gebouwen, waarbij het ene gebouw 
de klaslokalen en administratieve diensten omvat en het andere gebouw de 
sportzalen. Via de speelplaats en een luifel zijn de gebouwen onderling met 
elkaar verbonden. Een mooie nieuwe referentie voor wie eraan mocht mee-
werken. Dat vindt ook Huub.

Vanaf dag 1 bij Strabag 
Of hij zijn werk niet zal missen, als hij over twee jaar met pensioen gaat? 
“Het vroege opstaan in elk geval niet (lacht). Dat wordt er met het ouder 
worden niet gemakkelijker op. Wat ik vooral zal missen, zijn mijn collega’s. 
In de 28 jaar dat ik bij Strabag werk, heb ik heel wat mensen leren kennen.  
 

EEN STAALTJE 
VAKMANSCHAP VOOR 
DE NIEUWE HASSELTSE 
SPORTSCHOOL

VERLOF VERZET VOOR 
SPORTSCHOOL
Hoofdprojectleider Anka Davids herinnert het zich nog goed. 
Toen ze zo’n tien jaar geleden aan de slag ging bij Strabag, was 
Huub een van de eerste arbeiders die ze leerde kennen op de 
werf. “Dat klikte al snel. Huub is dan ook iemand op wie je altijd 
kunt rekenen. Of het nu week of weekend is, licht of zwaar werk 
is, Huub staat altijd klaar. Wist je trouwens dat hij voor het project 
van de Sportschool zelfs zijn jaarlijks verlof heeft verplaatst en 
tijdens het bouwverlof heeft doorgewerkt?” 
Over dedication gesproken … 

MEDEWERKER IN DE KIJKER

BAKSTEEN
RIJSWAARD

EVEN RIJSWAARD BELLEN ...

Had ik Rijswaard maar eerder ontdekt!
Ontdek onze collecties en knappe realisaties op www.rijswaard.be
Voor persoonlijk advies en informatie : 011/870 938 of info@rijswaard.be



MET DANK AAN



NEWS
AL 48 MEDEWERKERS VAN WILLEMEN 
GROEP OP DE FIETS DANKZIJ CYCLIS
“Ons personeel is verspreid over heel België; dan is bereikbaarheid een enorme troef”
Een comfortabele fiets of e-bike leasen om naar je werk te gaan. Het concept zit zeker in de lift, maar 
niet iedereen is zich bewust van de voordelen. Véronique Louwagie, Directeur HR bij Willemen Groep, 
vertelt waarom haar bedrijf ervoor koos om een fietsleasingcontract aan te gaan met Cyclis en om-
schrijft het positieve effect van deze investering op het personeel en het bedrijf.

Willemen Groep is een ervaren bouwgroep met activiteiten in België, onze buurlanden en Marokko. 
“Dankzij onze brede expertise worden we voor heel diverse en uitdagende projecten ingeschakeld,” 
vertelt Véronique Louwagie. “Willemen bouwt bruggen, tunnels en wegen, maar ook bijvoorbeeld zie-
kenhuizen, zorgcentra en scholen. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in onderhoud van ge-
bouwen en wegen, het plaatsen van technische installaties en allerhande funderingstechnieken.” Stuk 
voor stuk opdrachten waarbij de groep moet kunnen rekenen op haar 2.300 medewerkers. 

Als HR-verantwoordelijke weet Véronique dan ook 
hoe belangrijk het is om bij te dragen aan het geluk 
en de gezondheid van het personeel. “We hebben ons 
HR-team aangezet om out-of-the-box te denken over 
geldbesteding. Je kunt mensen belonen met financië-
le bonussen of met extra verlof, maar waarom ook niet 
met een gezonde, duurzame mobiliteitsoplossing?” 
Daarom besloot Willemen Groep in 2017 om op zoek 
te gaan naar een fietsleasingbedrijf om de fiets mee 
op te nemen in haar FlexReward cafetariaplan. “Een 
zoektocht die ons langs meerdere kandidaten leidde, 
maar waarbij we al snel uitkwamen bij Cyclis. Door-
slaggevend was hun ervaring en enthousiasme, maar 
ook het feit dat hun fietsen via een uitgebreid partner-
netwerk van fietshandels in heel België beschikbaar 
zijn. Als je medewerkers in elke uithoek van het land 
wonen, is dat een enorme troef!”

Breed aanbod
Véronique is ook heel tevreden over de service van Cyclis. “We hebben gemerkt hoe flexibel Cyclis is. Ze 
komen altijd aan onze noden tegemoet en hebben een breed aanbod. Want dankzij hun samenwerking 
met lokale fietswinkels hebben onze medewerkers steeds een ruime keuze tussen alle merken en mo-
dellen. Zodra er een leasecontract is opgesteld, wordt de gewenste fiets besteld en kan de medewerker 
er een paar weken later al mee op pad.” En de fietslease bij Cyclis is een succes: in twee jaar tijd zijn 
er al 48 medewerkers van Willemen een leasecontract aangegaan. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we 
dat cijfer nog verder zullen zien groeien. Tijdens de huidige coronaperiode merk je bijvoorbeeld al dat 
mensen graag meer willen bewegen.”

Steentje bijdragen
Fietsleasing is niet alleen gezond voor de werknemers, het geeft ook een boost aan de werkgever. 
Véronique beaamt dat. “Je laat ermee zien dat je als bedrijf naar de toekomst kijkt. Het is duurzamer, 
je toont aan dat verloning ook flexibel kan zijn en dat je het belangrijk vindt om op een maatschappelijk 
verantwoorde manier te ondernemen. Zowel de werkgever als de werknemer dragen hun steentje bij 
aan een gezonder milieu. En als je de eindberekening maakt, is het ook nog eens bijna kostenneutraal. 
Bij Willemen Groep zijn we alvast overtuigd: met Cyclis zijn we goed op weg.”

Cyclis heeft ruim 7 jaar ervaring in fietsleasing. Met meer dan 16.000 fietsers 
is het één van de grootste fietsleasemaatschappijen in België. 
Info: +32 11 730 115 of info@cyclis.be

Aan de Diepenbekerweg, dicht bij de grote ring van Hasselt, koos Utku  
Karaca een jaar geleden een nieuw pand voor zijn sportschool. “Een top- 
locatie, dat zeker. Maar enkele weken nadat we verhuisden, moesten we 
dicht vanwege de corona-uitbraak.” Een moeilijke periode, maar Utku liet 
het zijn ambities niet in de weg staan. “Forward staat voor openheid, altijd 
en voor iedereen. En voor community. Daarom geven we momenteel sport-
lessen in de buitenlucht, in groepjes van telkens drie personen. Dat is niet 
alleen wettelijk toegestaan, maar ook nog eens heel gezond. En daarnaast 
zijn we natuurlijk open voor één-op-één personal training.”

Allround gym
Omdat hij zelf altijd graag sportte, besloot Utku in zijn studententijd om de 
bachelor Lichamelijke Opvoeding te volgen. Voor zijn eindwerk deed hij zes 
weken lang onderzoek naar het effect van fysieke training en grappling op 
de prestaties van politiemensen. De resultaten waren bijzonder positief. “Die 
ervaring, maar ook mijn uitwisseling naar Aruba en mijn zoektocht naar een 
fitness waar je zowel vechtsporten als diverse trainingen kunt volgen, deed 
mij besluiten om na mijn studies zelfstandig een allround gym te beginnen. 
Het aanbod van Forward is uiteindelijk heel breed geworden: het gaat van 
CrossFit tot Braziliaans Jiu Jitsu, van grappling tot yoga en van sportmassa-
ge tot bokszaktraining.” 

Persoonlijke begeleiding
Voor dat aanbod doet Utku een beroep op de deskundigheid van zijn trainers 
en kinesisten, die allemaal geschoold en gediplomeerd zijn in hun vak. Ook 
zelf geeft hij veel trainingen. “Eén van onze unieke kwaliteiten is persoonlij-
ke begeleiding. We werken samen hard, maar we lachen samen ook hard. 
We kijken echt naar wie jij bent en wat je wilt bereiken. En doordat ons aan-
bod zo breed is, bereiken we klanten van alle leeftijden en achtergronden. 
Wat verbindt is het warme communitygevoel en de drive om steeds een be-
tere versie van onszelf te ontdekken.” Dat is dan ook de uitnodiging die Utku 
graag meegeeft aan iedereen die Forward wil leren kennen. “Iedereen mag 
hier binnenspringen, ook gewoon voor een babbel. 
Je mag rondkijken en de sfeer komen ervaren, en 
als je iets ziet wat je aanspreekt, kun je gerust een 
gratis proefles proberen. Bij Forward helpen we je 
vooruit – in lichaam én in welzijn.”

Nieuwsgierig naar meer? 
Je vindt Forward Hasselt ook 
op Facebook, Instagram, LinkedIn en 
forwardhasselt.be.

EEN HART VOOR 
GEZONDHEID EN 
COMMUNITY 
In 2017 richtte Utku Karaca een gloednieuwe fitness op in Hasselt. 
Met Forward biedt hij een breed scala aan sporten en trainingen 
aan, en dat alles met het oog op persoonlijke begeleiding, kwaliteit 
en een familiale sfeer. Een gat in de markt, zo bleek. Ook vandaag 
staat zijn zaak – ondanks de coronabeperkingen – allesbehalve stil.  
Forward loopt vooruit en ver voorop.

TOP 5 
BELGISCHE 
BIEREN
Onze beste Belgische bieren.
Onze top 5 van favoriete bieren is gebaseerd op 
wat jullie massaal inslaan voor de zonnige lente-
dagen die eraan komen én op wat ons team het 
liefst drinkt. 

Paix dieux
Deze smeuïge tripel (10%) met veel 
karakter heeft een symbool op het 
label dat aangeeft in welke maand
 uw bier werd gebrouwen, zo kan je de 
verschillende maanden met elkaar 
vergelijken!

Jo. Zeppers vriendenbier
Het bier dat ons  hart gestolen heeft 
en onze smaakpapillen steeds verwend. 
Van deze stevige (9%) en lekkere 
tripel gaat de opbrengst naar de 
Kinderkankerafdeling van het 
Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg.

Duvel
Duvel is en blijft onze favoriete 
klassieker, ongeëvenaard. Wij 
kunnen alvast niet wachten om terug op 
een festivalweide te staan met zalige 
muziek, onze voeten in de modder 
en een lekker Duvel’ke in de hand!
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Chimay Blauw
Chimay is helemaal hip en dat merken 
we in onze winkel. Terecht, want de 
donkere mout blijft subtiel en proef je in 
de vorm van karamel en toffee. Perfect 
dus voor wie nog niet overtuigd is van 
donkere bieren.
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5 Kasteelbier rouge
Een terrasje in de zon met een 
lekkere blend van Kasteel Donker 
en kersen? Check, wij zijn verkocht. 
Dit bier is smaakvol en sterk (8%) 
maar gaat vlotjes naar binnen.

Daalstraat 31
3832 Ulbeek
012 67 00 27
info@casagelade.be

maandag: 13:00 - 18:00
dinsdag tot vrijdag:
 09:00 - 12:00 - 13:00 - 18:00
zaterdag: 09:00 - 18:00
zondag: 09:00 - 12:00

G E S P E C I A L I S E E R D  I N  W I J N E N , 

C H A M PA G N E ,  S P E C I A L E  B I E R E N 

E N  G E S C H E N K E N

Geladé werd in 1948 opgericht in Zepperen door Clément Geladé. In de jaren 80 neemt kleinzoon Danny 
Geladé (rechts op foto) de fakkel over van zijn vader Edouard. Danny wilde zijn passie voor wijn delen en 
opende daarom Casa Geladé in Ulbeek. Samen met zijn vrouw, Dominique Bourguignon, afkomstig uit Ne-
rem, runt hij de winkel sinds 1982. Al jaar en dag staan ze paraat om de klanten te helpen en te adviseren in 

hun keuze. Ondertussen staat ook de vierde generatie klaar om het werk verder te zetten. 

Rik Geladé (in het midden op de foto) is de enige zoon van Danny en Dominique. Met zijn ervaring in de ho-
reca weet hij als geen ander wat de klant nodig heeft. De familie is ook ’s avonds en op zondag in de weer 
om een goede service te garanderen.�Rik’s echtgenote, Stéphanie Neven (links op de foto) kent u misschien 
van afslankings- en schoonheidsinstituut Georgeous, maar zij is ook achter de schermen actief met onder 
meer het verzorgen van de social media.�Georges en Charlise, de kinderen van Rik en Stéphanie, zullen jul-
lie vaak terugzien op de foto’s. Zij zijn de trots en het geluk van de familie en wie weet ook de 5de generatie 

om Casa Geladé verder te zetten.

“Een spannende match kijken van Limburg United is dé ideale manier 
om het weekend op vrijdag in te zetten. 

Volg vol spanning de basketbalwedstrijd 
vanuit de tribune of drink een fris pintje 

aan de toog terwijl je opgaat in de animatie 
op en rond het veld.  

Mis geen enkele driepunter door ons te
volgen op Facebook en Instagram of bekijk 

www.hubolimburgunited.be 
voor meer informatie én de laatste nieuws- 
berichten. “

KIES JE DROOMFIETS BIJ EEN 
LOKALE FIETSWINKEL
Je kiest eender welke fiets bij een fietswinkel naar keuze. Staat jouw handelaar hier niet tussen? 
Bezorg ons de gegevens en wij nemen contact op voor een samenwerking.

Bekijk de lokale fietswinkels op www.cyclis.be

verkrijgbaar bij www.fietsenwildiers.be



Holly Roels (25) verruilde de West-Vlaamse klei voor het brons-
groene eikenhout van onze provincie en is hier best tevreden.  
Als ploegbaas van één van de onderhoudsteams bij tuinaanlegbedrijf 
Van Vlierden houdt ze haar team strak in het gareel, als de bloemen 
en planten netjes en  gezond. Een mannenwereld? Ja, natuurlijk, 
maar dat is haar niet helemaal vreemd. Want na de werkuren vind 
je haar vaak met haar vislijn aan de waterkant, waar het vrouwelijk 
gezelschap ook niet al te dik gezaaid is. 

Bloemetjes en bijtjes
Hoewel Holly nog maar enkele jaren voor Van Vlierden werkt, is ze al langer 
gebeten door de bloemetjes en de bijtjes. “Dat klopt, en het verklaart wel-
licht waarom ik ook vandaag nog steeds zo graag in de buitenlucht vertoef 
en werk. Al van kindsbeen af kon je me meestal buiten vinden, waar ik graag 

tussen de bloemen en planten zat. 
Ravotten, in de tuin bezig zijn … Ik hielp ook vaak in de bloemenwinkel ver-
derop in de straat. En ik was graag creatief bezig. Uiteindelijk ben ik voor 
florist gaan studeren. Ook vandaag nog vind ik dat het leukste aan mijn job: 
er mee voor kunnen zorgen dat de bloemen en planten er op hun best bij 
staan. Heerlijk toch?”

Zeg nooit vissen tegen vliegvissen
Naast bloemen en planten, voelt Holly zich ook al jarenlang als een vis in het 
water in de … viswereld. Als vliegvisser dan nog wel. Maar hoe kom je er op 
het idee om te gaan vliegvissen? “Ik moet een jaar of elf geweest zijn toen 
mijn broer Arne me introduceerde in het vliegvissen. In mijn familie werd er 
op dat moment al wel wat afgevist, ook door mijn mama, dus het kwam niet 
helemaal uit de lucht vallen. Ik zocht op dat moment een hobby die ik buiten 
kon doen, dus ik wilde wel eens proberen. Gelukkig zag hij het wel zitten om 

HOLLY ROELS HOUDT 
VAN VLIEGVISSEN

“OOIT MOEST IK EENS OP 
DE LOOP GAAN VOOR 
EEN HORDE KOEIEN”

NAAST DE WERF
me dat te leren. Lessen in vliegvissen bestaan er immers niet echt. Noch-
tans valt er veel te leren: je lijn goed gooien, dat is niet zo simpel.”

“Het fijne aan vliegvissen? Dat vind ik het feit dat je constant in beweging 
bent en je moet focussen. Het is niet gewoon een lijntje uitgooien en op een 
stoeltje naar je dobber zitten staren. Je hebt niet eens een dobber (lacht). Je 
gebruikt enkel het gewicht van de lijn om het aas te werpen, dat meestal uit 
een haak bestaat waaraan veertjes of een ander aas worden gebonden. Goed 
mikken is dus de boodschap, een ongelukje is snel gebeurd. Maar net dat 
actieve spreekt me dus aan. Ik zou gek worden als ik de hele tijd zou moe-
ten stilzitten. En opnieuw ook het creatieve: want je kunt je aas zelf maken 
en hoewel dat simpel klinkt, vergt het heel wat handigheid. Je maakt dan 
insecten na met pluimen en speciale draad om ze vervolgens op een klein 
haakje te binden.”

“Ik ben eigenlijk al die tijd blijven vliegvissen. Ook vandaag nog staan mijn 
vakanties meestal in het teken van het vliegvissen. Kamperen in de Arden-
nen, je tent opslaan aan de oevers van de Semois: meer of verder van huis 
hoeft dat voor mij niet te zijn. En gelukkig vindt mijn partner dat helemaal 
prima, al doet die niet aan vliegvissen. Wat is er ook mooier dan de hele dag 
buiten in de natuur vertoeven? Al zijn we wel eens ooit voor een horde koeien 
op de loop moeten gaan toen die plots opdoken op een plek waar ik aan het 
vliegvissen was. De risico’s van het vak zeker?” 

Avondeten
Holly vangt vooral veel forel. Maar als je dacht dat het avondeten 
dan ook meteen geregeld zou zijn, heb je het goed mis. “Haha, neen,  
dat kan ik niet over mijn hart krijgen. Ik laat iedere vis na de vangst voorzich-
tig terug te water. Mijn broer doet net hetzelfde. Zelfs het weerhaakje aan 
onze lijn, duwen we plat om de vis zo weinig mogelijk te kwetsen. 
Samen vliegvissen met haar broer, dat is er, onder andere door het corona-
virus, al een poos niet meer van gekomen. “Ook de vele expo’s waaraan hij 
als expert deelneemt, zijn in het water gevallen. Door de jaren heen heeft hij 
internationaal een behoorlijk netwerk uitgebouwd. Je moet de naam Belgian 
Flytyer maar eens googelen.”

Zorgen voor morgen
Vliegvissen is dan wel een grote hobby, het blijkt niet de enige hobby 
van Holly: “Borduren, haken, schilderen en tekenen: ook binnen slaat de 
verveling zelden toe (lacht). En dan volg ik nog avondles tuinarchitectuur.  

perfectie in groen
PROJECTAANLEG | groendaken | gevelgroen | onderhoud

VAN VLIERDEN

GROENBEDRIJF
PROJECT + GROEN

Berghei 10 - 3910 Pelt
T. 011 64 20 28 
F. 011 66 16 25
www.vanvlierden.com

 groenbedrijfvanvlierden

2019-2020

ZETTEN WE BINNENKORT SAMEN 
DE GROENE PUNTJES OP DE ‘I’?

Want hoe graag ik ook doe wat ik nu doe, ik denk dat het fysiek moeilijk vol 
te houden is tot aan mijn pensioen. En bovendien, kun je ook in tuinontwer-
pen je creativiteit kwijt … ” Een mooie visvijver misschien?
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De Rijswaard: Steen voor Steen goed!

Als je weer aan het werk gaat na twee maanden elke dag iets te hebben gedron-
ken ...

MIO CYCLO™ DISCOVER SERIES 
- ENJOY THE RIDE 

Met de Mio Cyclo™ Discover 
fietsnavigatie is het heel eenvoudig om 
nieuwe plekken/omgevingen 
te ontdekken.
Voer gewoon je bestemming in 
en Cyclo™ Discover doet de rest.
Download een route of stippel 
je eigen route uit via MioShare, 
RouteYou of Komoot 

learn hot items

COMBIPACK GWS 20-230 H + GWS 880

Met deze combipack van een grote krachtige 
haakse slijper met een schijfdiameter van 230 
mm en een kleine en compacte 125 mm haakse 
slijper kan je al je slijptoepassingen in metaal, 
tegels en bakstenen te baas. Bovendien kan je 
genieten van een scherpe pakketprijs. 
  
Prijs incl. Btw  € 241,94
  

SCHROEFKLOPBOORMACHINE + LADER
 
Betrouwbaar en krachtig instapmodel 
in het professionele 18V accuschroefboor-
machinesegment. Professionele prestaties: 
voldoende  prestaties en looptijd voor 
belangrijke toepassingen door 55 Nm hard 
draaimoment.

 Prijs incl. Btw  € 266,14 
 

KLOPBOORMACHINE

750 W voor het snelste resultaat.
Compacte constructie voor optimale bediening.
Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor 
lange levensduur. 

 Prijs incl. Btw  € 193,54 
 

Ontdek als bedrijf de 
HUBO-facturatiekaart! 

 
Met de Hubo-facturatiekaart kan je snel, veilig en op krediet je aankopen doen.  

En je hebt een breed assortiment vlakbij je werf.

De VOORDELEN van je facturatiekaart: 
 geen cash of gebruik van betaalkaarten  
 elke aankoop is traceerbaar 
 de zendnota wordt onmiddellijk naar een door jou  

gekozen mailadres verstuurd 
 administratief eenvoudig: 

- 1 x per maand ontvang je een factuur 
 - geen onkostennota’s. 

Voor info: GROEP HEEREN - facturatiekaart  
facturatiekaart@groepheeren.be  - Tel. 011-21.22.19 
Genkersteenweg 195 bus 1.01 - 3500 Hasselt  

UITSLUITEND  
VOOR 

 DE VAKMAN!

DEZE KAART IS GELDIG IN: Hubo Bree - Hubo Edegem - Hubo Genk 
Hubo Hasselt - Hubo Herk-de-Stad - Hubo Houthalen - Hubo Lanaken 
Hubo Leopoldsburg - Hubo Lier - Hubo Maaseik - Hubo Maasmechelen - Hubo Mol 
Hubo Reet - Hubo Schilde - Hubo Sint-Katelijne-Waver - Hubo Sint-Truiden 
Hubo Tessenderlo - Hubo Tongeren - Hubo Wilrijk - Hubo Zonhoven

29_039 Adv_Facturatiekaart.qxp_263  4/02/21  15:25  Pagina 1

VERKRIJGBAAR BIJ 

060114E501 06019H1107 0615990K2E 
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5 BIJSCHOLINGEN VOOR 
DE MODERNE WERF 
Tussen de voegsels en de bakstenen
Met 75.000 ondernemingen, 200.000 werknemers en 50.000 zelfstandigen 
is de bouw in België een van de belangrijkste sectoren in het land. In de 
moderne bouwwereld moet je bijblijven, want ook hier gaan de ontwikke-
lingen de laatste jaren razendsnel. Bij SYNTRA business vind je honderden 
opleidingen voor professionals met ambitie. Wij zochten dé 5 opleidingen uit 
waar je als bouwprofessional niet zonder kan. 

1. PROFESSIONEEL AFKITTEN
Er bestaat geen betere manier om je vakmanschap te tonen dan met een 
zorgvuldige, goede afkitting. Makkelijker gezegd dan gedaan, want een vlot-
te aflijning heb je niet zonder de nodige oefening in de vingers. Laat je in 
deze praktijkopleiding begeleiden en maak met de perfecte afwerking in-
druk op je klanten.

2. ASBEST - EENVOUDIGE BEHANDELINGSPROCEDURES
Bij heel wat renovatiewerken worden nog regelmatig asbestplaten ontdekt. 
Niet prettig, want het verkeerd verwijderen van dit materiaal kan enorme 
gezondheidsschade veroorzaken. Met de juiste behandelingswijze beperk 
je de risico’s. Een aanrader voor iedereen die in aanraking kan komen met 
asbest.

3. BETONRENOVATIE
Betonschade is een van de belangrijkste problemen die de Belgische infra-
structuur in de komende twintig jaar zal moeten bestrijden. Geen makkelij-
ke opdracht, want betonrot blijft vaak tot een laat stadium verborgen. Leer 
de verschillende technieken en methodieken om betonschade te ontdekken 
en te renoveren.
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Tot 31 maart 2021 kunnen jij en je medewerkers je bouwskills verbeteren 
én verbreden*, met de professionele, kortlopende opleidingen van SYNTRA 
business i.s.m. Bouwunie Limburg. Denk hierbij aan onder andere 
asbestverwijdering op daken, bouwen van steigers, werken met een 
hoogwerker, betonrenovatie en zelfs brandbestrijding op de werf. 

Heb jij interesse om tijdens de wintermaanden jouw competenties of die 
van je bouwarbeiders aan te scherpen? Ontdek het volledige aanbod én onze 
subsidiemaatregelen op www.syntra-business.be/winteropleidingen.

Wij organiseren deze en andere opleidingen uiteraard ook graag op maat 
van jouw bedrijf en jouw medewerkers! Je kan ons hiervoor steeds berei-
ken via mail (info@syntrabusiness.be) of telefoon (011 30 32 42).

* Bouwarbeiders kunnen via Constructiv een winteropleiding volgen. Deze opleidingen gaan door tijdens de 
werkuren en de duurtijd ervan is beperkt tot 160 uren per winterperiode. De arbeider dient werkloos te zijn 
gesteld wegens slecht weer.

Onze winteropleidingen 
daar kan je op bouwen!

Winteropleidingen.indd   1Winteropleidingen.indd   1 17/12/2020   13:46:3117/12/2020   13:46:31
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RIJSWAARD BAKSTENEN 

Onze bakstenen zijn verkrijgbaar in alle 
soorten en kleuren. Jaarlijks worden er  
120 miljoen bakstenen geproduceerd in 
maar liefst 169 variëteiten, Basis, Retro, 
Sterrewaard, Aqua of Kameleon 
gevelstenen. Ook steenstrippen en
hoekstrippen.
Info: www.rijswaard.be. 
Wenst u persoonlijk advies? 
info@rijswaard.be of telefonisch: 
011 870 938

BAKSTEEN
RIJSWAARD

4. BRANDBESTRIJDING OP DE WERF
Jaarlijks vinden er ongeveer 100 branden plaats op Belgische werven.  
Belangrijk dus om tijdig te kunnen ingrijpen. Weet jij wat je moet voordat je 
naar het brandblusapparaat grijpt? Ontdek het in deze opleiding.

5. VOCHTBESTRIJDING
Twintig procent van de Belgische woningen kampt met vochtproblemen. 
De kans dat je als vakman ooit in aanraking komt met vocht, is daarom ook 
groot. Niet alle vochtproblemen hebben dezelfde oorzaken en de behande-
lingstechnieken zijn divers. Leer er alles over in deze bijscholing.

NIETS NIEUWS ONTDEKT?
Dan ben jij een vakman naar ons hart. SYNTRA business zoekt 
steeds bouwprofessionals die in bijberoep hun vakkennis in kor-
te, freelance opdrachten aan andere vakmannen willen delen.  
Heb je ervaring in domeinen zoals HVAC, 
elektriciteit of domotica? Surf dan nu naar  
www.syntra-business.be en stel je snel kandidaat. 
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ELEKTRISCHE RACEFIETS VAN TREK

Rij in snellere groepen, verleg je grenzen met een paar extra  
kilometer en los nooit meer op een klim. Elektrische racefiet-
sen ogen en voelen als een gewone racefiets, maar dan met 
extra ondersteuning. www.trekbikes.com

APPLE WATCH SERIES 6

Vanaf 429 euro
Always-on Retina-display. GPS + Cellular1. 
Waarschuwing bij hoge of lage hartslag en 

onregelmatige hartslag. Waterbestendig tot 50 meter
www.apple.com

6

BOSE HOME SPEAKER 500

Stereogeluid van muur tot muur 
uit één speaker.
Geïntegreerde spraakasistenten.
Superieure spraakdetectie.
Bediening via je stem, 
een vingertik of de app.
www.bosebelgium.be
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MOP
Een timmerman, metselaar en een elektricien scheppen tegen elkaar 
op over wie van hen het oudste beroep heeft. De timmerman: “Weet je 
nog, Jezus. Die lag in een stalletje, en dat stalletje is gebouwd door,  
jawel, een timmerman.” Waarop de metselaar zegt: “Maar de piramides  
stonden er toen al eeuwen en die zijn toch wel echt met de hand gemet-
seld.” De elektricien is het daar echter niet mee eens: “Wij elektriciens 
hebben hebben toch echt wel het oudste beroep. Op de eerste dag zei God  
immers: “Er was licht!” En toen hadden wij de leidingen al liggen.”

...

Een groep bouwvakkers die vorige week de Mount Everset wilden  
beklimmen, zijn niet in hun opzet geslaagd. Twintig meter voor de top 
zaten ze zonder stelling.

De Keukenboulevard Hasselt

GENKERSTEENWEG 309  •  HASSELT  •  WWW.DEKEUKENBOULEVARD.BE



‘Het virus heeft ons klein gekregen’, hoor je wel eens. Dat dacht je maar! 
We gaan een bloedhete racezomer tegemoet met de gekende races en weer 
een absolute primeur.  Verwacht je aan bruisende 24 Hours of Zolder op 3 en 
4 juli, de uitgestelde Historic Grand Prix op 21 en 22 augustus, een vernieuw-
de DTM op 8 en 9 augustus… 

De kers op de taart dit jaar wordt het ETCR op 2 juli. Met deze Europese  
topcompetitie ontvangt Circuit Zolder het eerste elektrische toerwagen 
kampioenschap ooit in ons land. Verder zullen dit jaar ook ons vernieuwde 
asfalt doen trillen: het Belcar Endurance Championship, de populaire FIA 
European Truck Grand Prix en de American Festival NASCAR Finals. 

In 2021 is Circuit Zolder ook minstens zo fiets-minded als andere jaren.  We 
ontvangen het UEC European Cup BMX alsook de 2021 UEC BMX Racing 
European Championships, kijken we uit naar het volgende duel van der 

Poel/Van Aert in onze Telenet Superprestige Cyclocross en onze recreatie-
ve avondfietsers zullen ongetwijfeld opnieuw de weg naar het verse asfalt  
vinden. 

We doen tijdens al deze evenementen grote inspanningen om jong en oud, 
gezinnen en sportfanaten met animatie te verwennen. Recreatie krijgt een 
prominente plaats met evenementen en organisaties waar het publiek in 
de cockpit zit, zoals de Petrolhead Days, Skylimit Super Trackdays en de 
Motorsportschool. 

We hebben bovendien geen moeite gespaard om de alom gekende Wheels, 
achter de tunnel vlak bij de ingang, om te dopen naar Café Circuit. Dat moet 
een trefplaats worden voor sportief en toeristisch Limburg, een plek waar 
de race- en fietswereld elkaar kruisen. 
Of je nu houdt van autoraces of van avondfietsen, Circuit Zolder wil jou 

CIRCUIT ZOLDER 
FUNFASTIC DAYS 
AHEAD!
2020 was hobbelig, bochtig, en ligt in onze 
achteruitkijkspiegel. 

We snijden vol vertrouwen 2021 aan, een jaar 
vol topsport op en rond Circuit Zolder.  

CIRCUIT ZOLDER
dichter bij zijn tarmac. En daarvoor hebben we twee fijne formules. Met de  
Cycling Card fiets je oneindig keer 4 kilometer conflictvrij, comfortabel en 
verlicht bovendien; plus extra’s uiteraard. De Club Circuit Card geeft je niet 
te versmaden voordelen en kortingen bij tal van races.

Ook jouw walhalla? 
Tijd om eens nader kennis te maken, niet? Circuit Zolder heeft zich de voor-
bije jaren op de toeristische kaart gezet als leuke bestemming voor een uitje 
met de familie. De events zijn altijd funfastic, vol randanimatie, afwisseling 
en moois dat je van dichtbij kan bewonderen. 
Je fietsavond of race is ook altijd te combineren met natuurbeleving op  
Domein Bovy, De Kluis of een wandeling door de waterrijke Weyers.  

De Club Circuit Card en Cycling Card zijn te koop via de ticketshop. 
Shop en meer info over de evenementen en het avondfietsen vind je op 
www.circuit-zolder.be. Pik er alvast een race uit en kom eens proeven

KALENDER CIRCUIT ZOLDER 2021:

March 27-28   1000 Km of Zolder 

April 03-04   EUC European Cup BMX

May 01    Zolder Cycling Cup 
May 02    Race Wars 
May 08-09   New Race Festival 
 
June 06   Zolder Cycling Cup 
June 20   Petrolhead Sunday 
June 26   ESSEC 12 Hours Cycling 

July 01, 03-04   24 Hours of Zolder 
July 10-11 2021  UEC BMX Racing European Championships 
July 17-18   ZOLDER SUPERCAR MADNESS powered 
   by HANKOOK 

August 07-08   DTM 
August 14   Zolder Cycling Cup 
August 21-22   Historic Grand Prix 

September 11-12  FIA ETRC Belgian Truck Grand Prix 
September 25   ESSEC 12 Hours Cycling 

October 02-03   Zolder Fun Festival 
October 09-10   American Festival NASCAR Finals 

November 11   Race Promotion Day 
November 13   RACE PROMOTION NIGHT powered 
   by HANKOOK 

December    Telenet Superprestige veldrijden

Om 2021 voor enkele lezers nog leuker te maken, schenken wij 
bij de Mister of Miss Bouwkampioen leuke prijzen weg, dit kan 
vb. zijn Cycling Cards, een duo weekendticket voor de 24 Hours 
of Zolder of voor de Historic Grand Prix, FIA ETRC Belgian Truck 
Grand Prix en het American Festival NASCAR finals.



Ontdek als bedrijf de 
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Met de Hubo-facturatiekaart kan je snel, veilig en op krediet je aankopen doen.  
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