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’t Es altijd WA!
Nog tot 31 mei es in het muzeum Dr. Guislain een bepirkt overzicht te zien van het
werk van Dees De Bruyne.
Een nie te missen hommage
an ien van oens gruutste hedendoagelijkse schilders die
veel te joenk an kanker overleed.
De exposieze in Guislain
opent mee een blafte van nen
doek “Captain, my captain”
een schilderije van de, uuk al
veel te joenk gestorve, flamboyante hoavenkapitien André De Wilde. Ien van de loatste wirke van Dees en gemoakt veur André zijnen ’t zestigste verjoardag.
Ik woas d’erbij oas het doek oenthuld wierd.
Dees stoend er, gelijk zuu dikkels, een beetsje
verwoait bij.
VIE D'ARTIESTE
‘k Hê altijd nen gruute fan geweest van het wirk
van Dees en joarenlank sierdege nen litho ien
van de muuren in mijnen bureau op Taptoe.
Spijtig toch da zuu’n gruute schilder zuu weinig
woardereinge hee gekregen binst zijn leven. Vaneigens hee ’t hij ’t nuudlot een beetsje een handsje toegestoke. Nen echte provo, een turbulent
liefdesleven, altijd gruute duust, mee als gevolg
soms veel schulden…alée een “vie d’artieste”
gelijk damme zuu schuune zegge. Uuk geboren
nie in de zjuuste tijd. Schilderen woas zuu nie in
de mode en Jan Hoet woas nie vrie zot van Dees
zijn wirk. En oenzen kunstpeiwst hoa in die joaren wel, op zijn zochtst uitgedrukt, wa invloed.
Installoases van kunstige mosselpotten en blekkene duuze woaren volop in de mode en Hoet
liet gien gelegendheid veurbij goan om da te promoten. ‘k Verdeinke Hoet d’er ’t zelfs van dat
de kollekse van ’t Smak gien ienen Dees De

Bruyne in zijn kolleske hee.
Een serieus hioat. Dees hee
pertank krachtig piektoroal
wirk geschildert in verschillende foazes van zijn leven
en uuk op verschillende ploatse : New York, Parijs,
Malaga, an het Como meer
in Itoalde…. Uuk bokskers, pertank een gelijk
luupende passie mee die van
den Hoet. Veel zelfportretten woaruit zijnen getormenteerde leefwirrelt van
het doek spreingt. Prachtige
erotische schilderijen mee
dikkels uuk zijn gruute geliefde als oenderwirp, zijn Octavia, de fiere kaffeemadam van ’t Volkshuis in de Sleepstroate.
Veel te joenk, amper 58 joar, stierf Dees an
kanker, moar het leven woas geleefd en hij loat
nen schat an kunst achter en woas oengetwijfeld
nen wigberijjer veur Borremans en Tuymans,
moar da zullen een antal kunstkritiekasters nie
geiren uuren. Het kunstig wirreltje van de hedendoagelijkse kunst heiwst nogal geire zijn
eigen in stand en in da wirreltje paste Dees absoluut nie.
SCHUUN EN KRACHTIG
Gelukkig, oender de bezieleinge van Walter
Ertveld, die bij nacht en oentij zijnen impresario
mocht zijn es t’er neu deze hommage en nen
fantastische catalogus , allemoal te anscheiwe in
Guislain.
Nie da Dees een “zotsje” woas moar zijn broere
gaf ter joarenlank lesse en zelve geing ‘t hij d’er
een tijdsje weunen en schilderen mee alwere
schuun en krachtig wirk tot gevolg.
Moar zuu’n geweldige klakpoteire verdiendege
vaneigens het SMAK als ierbetuun.
Luk De Bruyker

Bezoek de Koninklijke Serres

Frituur Zorro est arrivé
GENT - Vorige week reed in Gent een
pekzwarte tram rond met de grote witte
tekst Zorro erop. Zorro is de naam van de
overbekende volksheld maar is nu ook de
naam van een hippe en eigentijdse frituur.
Waar vroeger Pizza Overpoort gevestigd was,
kan men voortaan lekkere frietjes en snacks
degusteren. Er zijn al heel wat frituren in deze
studentenbuurt, maar Zorro wil zich onderscheiden door gezelligheid en vooral kwaliteit
van de aangeboden producten. We werken
vooral met lokale producten, zoals aardappelen uit Haaltert en natuurvlees van Keurslagerij Vlaeminck uit Wondelgem. “Onze frieten
worden handgesneden en onze prijzen zijn
concurrentieel”, aldus Nils Van De Cauter en

Leander en Nils tijdens hun eerste werkdag.
Lean Versyp , de enthousiaste gezichten van
Zorro. (jebu/foto jebu)

Zorro, Sint-Kwintensberg 34, 9000
Gent. Info: www.zorro.gent

S7 Fashion &Lifestyle
SINT-DENIJS-WESTREM - Na een
spetterende openingsavond bezochten
we de nieuwe locatie van de modieuze
en eigentijdse fashion en lifestyle zaak
S7.
Het was er behoorlijk druk maar in de ruime
winkel is het goed toeven en kan men ontspannend shoppen. Achter een opvallende
en van veel glaspartijen voorziene gevel
treedt men binnen in de kleurrijke en wondere wereld van S7 zowel wat de kledij als de
huidige levensstijl inhoudt. Essentiel, River
Woods, Tony Hilfiger en Ted Baker zijn gekende fashion merken. Thee uit verre landen, smaakmakende koffie, hippe gins, decoratieve kaarsen en trendy accessoires vormen een meerwaarde die S7 apart maken.
(jebu/foto jebu)

Shoppen is een belevenis op zich in S7.

S7 Fashion & Lifestyle, hoek Kortrijksesteenweg en Schoonzichtstraat 7, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Info: S7fashion.lifestyle@
hotmail.com en ook facebook.

Puzzel & Win

HHQ1LOÀVN
Elite Energy Eco

Heeft u ook zo’n last van allergieën? 1LOÀVN(OLWH(QHUJ\
Eco to the rescue! Deze stofzuiger reinigt niet alleen
GHYORHUKHW8/75$)LOWUDWLHV\VWHHPÀOWUHHUW
ook de stofdeeltjes uit de lucht. Op deze manier
maak je je huis schoon, zonder de hele tijd te
niezen! En geen plekje te laag of te hoog. Je kan de
metaal-telescopische buis zelf instellen. Met de
meegeleverde plumeau bereik je grote hoogtes en
de kierenzuiger reinigt uw plinten, tussenruimtes
en moeilijk bereikbare plaatsen. Gezondheid! ZZZQLOÀVNEH

De Koninklijke Serres herbergen een ongeziene bloemenpracht.

LAKEN - Van vrijdag 17 april tot en met
vrijdag 8 mei openen de Koninklijke
Serres in Laken terug hun deuren voor
het grote publiek.
De jaarlijkse -drie weken durende- opening
van de Koninklijke Serres is zowat het hoogtepunt van het jaar voor alle bloemen- en plantenliefhebbers. Het serrecomplex werd vanaf
1874 in verschillende fases opgetrokken en is
een heus architecturaal hoogstandje. Bouwheer en architect was Alphonse Balat, de leermeester van Victor Horta. De bouw gebeurde
in opdracht van Koning Leopold II.
Naast de adembenemende architectuur is het
natuurlijk de unieke planten- en bloemencollectie die tot de verbeelding spreekt. De huidige plantencollectie is om drie redenen heel
waardevol. Ten eerste behoort een aantal

M
S
E
B
E

O
R

K
I
W
I
O

A
A

B
E
R
G
A

O
T

B
A
N
A
A

A
S

N
A
N
R
B

O
L

M
E
E
A
P

E
E

K
L
O
E
N

L
D

F
W
L
P
N

K
A

C
A
E
A
M

S
D

R
I
M
E
Z

G
V

P
A
T
T
P

P
L

E
V
E
R
A

Y
I

R
O
N
V
O

E
E

Z
C
E
O
H

C
R

I
A
M
E
L

N
B

K
D
E
B
X
J
S
E

P
O
M
E
L

F
S

planten nog tot de originele beplanting die
door Koning Leopold II werd aangebracht.
Daarnaast beantwoordt de huidige beplanting
 CITROEN
 LYCHEE
 POMPOEN
in haar geheel nog aan de geest waarin de ori-  AMANDEL
 COX
 MANGO
 RODE BES
ginele beplantingen werden opgevat. Ten  AMAREL
slotte bevinden zich in de Koninklijke Serres  ANANAS
 DADEL
 MIRABEL
 VLIERBES
vele uiterst zeldzame en waardevolle planten.  APPEL
 ELSTAR
 NETMELOEN
 ZOETZAK
Vooral de verzameling exotische camelia’s is  AVOCADO
 GUAVE
 OLIJF
de moeite waard. In de Wintertuin kan je dan  BANAAN
 KIWI
 PERZIK
weer genieten van majestueuze palmbomen,  BERGAMOT
 POMELO
 KWEEPEER
waarvan de meesten nog dateren uit de tijd
van Leopold II. Tijdens de drie weken dat de Plaats de overblijvende letters in de juiste volgorde in onderstaande vakjes.
SMS het sleutelwoord naar 6038 of BEL
serres geopend zijn, kan je ook het atelier van
via
een vast telefoontoestel naar 0905 23 342
Koningin Elizabeth bezoeken.
DB753498B5

Toegang is 2,5 euro. Wie jonger is dan
18, krijgt gratis toegang.
Alle info via : www.monarchie.be

WINNAAR 25/02: Wint een Wiko Rainbow:
H. Moerkerke / 8480 Ichtegem

6038
verzonden /ontvangen
€ 0,80 / SMS

Meer puzzels en prijzen op ZZZNQDFNEHSX]]HOV

Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be - Deelnemen kan t/m 21/04/15 tot 23.59 uur - De winnaars worden
getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in De Streekkrant en persoonlijk verwittigd - De prijzen zijn niet
uitkeerbaar in speciën of omruilbaar - Deelnamekost: per oproep €2,00 - Per verzonden/ontvangen sms: €0,80,
volledige sms deelname €3,20 - De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. - Minderjarig? Vraag toestemming aan
je ouders. Wedstrijdorganisatie: MConcept bvba, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B

