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Exclusief voor de regio!  Landelijke stijl

bvbaKempeneers
CONSTRUCTIEWERKHUIZEN

•  VRIJBLIJVEND BEZOEK MET PROFESSIONEEL ADVIES
• MAATWERK IN EIGEN ATELIER
•  PLAATSING UITGEVOERD DOOR EIGEN PLAATSINGS DIENST EN MEEWERKENDE   ZAAKVOERDER

De Lange Beemden 25 | 3550 Zolder | Tel.: 011/57 56 63  Fax: 011/57 56 64 | GSM: 0477/34 91 30  
www.kempeneers-bvba.be 

Toonzaal open elke dag van  9u tot 17u | op vrijdag tot 15u30 
open op  zaterdag 9u tot 13u, namiddag op afspraak

VERANDA’S IN HOUT EN ALUMINIUM • PERGOLA’S IN HOUT EN ALUMINIUM 

RAMEN EN DEUREN PVC SCHUCO - HOUT - ALU 
• ROLLUIKEN • ZONNEWERING  • POORTEN

ramen en deuren in 

PVC SCHUCO

Nieuws van dichtbij
vanop een  
veilige afstand

Blijf de hele dag door op de hoogte 
van het nieuws uit Limburg.
Download onze  app en mis niets.

Surf naar www.hbvl.be/app of scan de QR-code.

CAFÉ 
ARMAND

Twee Talibanleiders
Als wij op een dag minder kranten verkopen, zullen wij de hoofd-
redactie meteen wijzen op de verantwoordelijken hiervoor: onze 
fotografen. Hoewel die mensen ontwikkeld zijn, net als hun foto’s 
destijds, loopt het grondig mis. Bijgevoegd beeld illustreert dat: in 
de vrije markteconomie van vandaag is deze mondmaskerade 
onverkoopbaar. Als voortaan alle stevig gedocumenteerde en 
dubbel gecheckte artikels van onze redacteurs door zulke portret-
ten omkaderd worden, dreigt een leegloop van lezers, hopelijk naar 
de Gazet van Antwerpen, zodat het geld nog min of meer in kas 
blijft. Op deze foto worden twee haast onherkenbare mannen 
gewoonweg monddood gemaakt. Mocht u niet weten om wie het 
gaat, alle begrip. Zijn dit misschien twee Talibanleiders? Bloedige 
IS-strijders? Of mogelijk twee volslagen verwarde actievoerders 
voor kat Lee uit Peru? Zou best kunnen. Links staat vermoedelijk 
gedeputeerde Tom Vandeput (36), golden boy van de CD&V, die 
het ooit nog tot minister van Binnenlandse Zaken wil schoppen 
(een nieuwe De Crem!) of tenminste tot staatssecretaris voor 
Dierenwelzijn, bevoegd voor geiten en schapen, ratten en muizen. 
En slangen niet te vergeten. Als hij de komende maanden enkel 
op deze manier in beeld komt, is die jongen volstrekt kansloos 
om zijn ambities waar te maken. Niemand weet nog om wie het
gaat. Tom wie? Rechts staat hoogstwaarschijnlijk Noël 
Slangen (55), columnist bij deze krant, in bijberoep fruitteler
(zou iets met POM hebben) en ooit spindoctor geweest, wat
een geleerde term is voor gefluister, geroddel en gefezel. In
zijn geval is het beter om mét mondmasker afgebeeld te
worden, omdat hij er plots een stuk gezonder en vitaler
uitziet. Van social distancing hebben beide heren blijkbaar
nooit gehoord, maar ook hiervoor kan de schuld bij de
fotograaf liggen. Want iedereen die een plaatje trekt, vraagt
eerst: ’Ga eens dichter bij elkaar staan.’ Als er in het najaar
een tweede lockdown aankomt, zal de krant vol met zulke
foto’s staan, als we nu niet ingrijpen. Daarom: voor een
eerlijke samenleving, maskers af. 

Als de horeca weer opengaat, zijn tooghangen en 
menukaarten verboden. Zonder kaart rekenen wij op 
het goede geheugen van de baas, die zijn menu aan 
elke tafel uit het hoofd moet afdreunen. Voor vrou-
wen iets makkelijker: die kunnen met hun lippenstift 
info kwijt op een servet. Tooghangen verbieden kan 
echter leiden tot psychologische drama’s. Stamklan-
ten die zich opwerpen als toogfilosoof, toogartiest, 
toogpolitieker of (nieuw) toogviroloog komen niet 
meer aan de bak. Wouter Beke, graag een hulplijn 
voor deze vergeten groep. 

Tooghangen


