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Vlak voor de finale van The voice 
van Vlaanderen heeft jurylid Niels 
Destadsbader positief getest op 
corona. Om zo veilig mogelijk te 
werk te gaan, wordt iedereen bij de 
productie regelmatig getest op 
corona. Destadsbader stelt het 
goed, laat VTM weten. Voorlopig 

vertoont hij slechts milde sympto-
men, maar hij gaat wel meteen in 
quarantaine en zal de finale van The 
Voice van Vlaanderen komende 
vrijdag van thuis uit volgen via een 
videoverbinding. Op die manier kan 
hij zijn finaliste Nanou toch aan-
moedigen. (dewo)

dat we ons leven zorgeloos kun-
nen voortzetten. Ook onze ouders
zijn opgelucht dat we die zeker-
heid hebben.” 
Intussen hebben Ruben en Antje 
de smaak te pakken. “Veel men-
sen verklaren ons gek, maar we 
zouden gerust nog eens willen ver-
bouwen. Al gaan we eerst wel wo-
nen in Lokeren. We kregen met-
een de sleutel in handen en hopen
snel de deur van ons appartement-
je in Destelbergen achter ons dicht
te trekken.”

euro”, zegt Ruben. 
Dat betekent: niet langer 20 tot 25
jaar een maandelijks bedrag van
1.000 euro of meer betalen. Daar-
door gaat je leven er ineens wel érg
anders uitzien. Maar extravagan-
te aankopen met de centen die ze
uitsparen, plant het stel niet. “We
zijn gierigaards in hart en nieren. 
(lachje) Dus het geld dat we over-
houden gaat op ons spaarboekje
voor onze kinderen later – al zijn 
die er nog niet. Het geeft vooral
een warm, geruststellend gevoel 

De winst 
betekent in 
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zetten.” FOTO  DPG

ZANGWEDSTRIJD
Niels Destadsbader in 
quarantaine voor finale 
‘The voice’

Onder andere ex-Miss België
Virginie Claes, multimensen 
Rick de Leeuw, Wim Op-
brouck en Stijn Meuris, schrijf-
ster Delphine Lecompte en
Pukkelpoporganisator Chokri 
Mahassine lachen u toe als u
via de roltrap vanuit de parking
aan de Blauwe Boulevard arri-
veert. Ook mensen uit de za-
kenwereld (Bart Lodewijckx 
van Unizo), horeca (chef Pep-
pe Giacomazza), media (mét
snor een piepjong lijkende
HBVL-hoofdredactrice Indra 
Dewitte) en politiek (Hercule
Poirot-lookalike gouverneur
Jos Lantmeters) doen dat. 
Maar wel allemaal met een 
snor onder hun snoet. Bij elke
foto staat dezelfde tekst: Het
zit wel snor. Het komt goed.

“Bekende mensen met snor om 
te zeggen dat alles goed komt”

Positief blijven
“Het is mijn manier om met een 
knipoog te zeggen dat we moeten
geloven in de toekomst, dat we
vertrouwen moeten hebben in wat
komt en dat we vooral niet mogen
vergeten te leven in deze coronatij-
den”, zegt Luc Daelemans, als fo-
tograaf ook verbonden aan Het
Belang Van Limburg. 
“Uiteraard wil ik niet doen alsof 
er niets aan de hand is, en ik wil 
zeker niets minimaliseren”, ver-
volgt Daelemans. “Ik ben een bof-
kont omdat ik altijd ben kunnen
blijven werken. Ik begrijp dat co-
rona bij veel mensen hard is aan-
gekomen. Maar tegelijkertijd heb
ik het gevoel dat we in het alge-
meen, ook de media, soms de din-
gen heel erg snel te zwart zien. En
dat we focussen op wat niet meer 
kan en niet op wat wel nog kan. In
België zijn de winkels open, de 
scholen zijn zelden dichtgegaan,
in Nederland zijn de musea nog 
gesloten maar hier niet… Ik wil
maar zeggen: we moeten probe-
ren positief te blijven. Dat is be-
langrijk voor ons welzijn. Enkel
op het negatieve focussen lokt nog
meer depressies en echtscheidin-
gen uit. Nu er licht is aan het eind
van de tunnel was het moment 
daar om deze beelden te expose-
ren.”

X https://www.instagram.com/
frozen_moments_52/

X https://www.instagram.com/
hetzitwel_snor/

Aan de Blauwe Boulevard in 
Hasselt toont fotograaf Luc 
Daelemans (58) een reeks 
portretten van bekende 
mensen met een opgeplakte 
snor. “Mijn manier om met een 
knipoog te zeggen dat alles 
weer goed komt.”

EXPO LUC DAELEMANS
HASSELT
Christof Rutten

Luc Daelemans bij zijn snorportret van Indra Dewitte. FOTO  LUC DAELEMANS

DE VERLIEZERS

De andere duo’s zagen hun 
droomhuis door de vingers 
glippen: Jerina (29) en Harry 
(26), die in Kortrijk bouwden, 
en Amber (21) en Kenny (24), in
Laakdal. 
Een zuur verlies voor de kop-
pels, want beiden hebben ze niet
de middelen om het huis waar ze
maanden hart en ziel in pomp-
ten zelf te kopen. Amber, die af-
komstig is uit Tessenderlo, en
Kenny schatten de waarde van
hun gerenoveerde pand tussen
400.000 en 450.000 euro. Als
jongste stel in het programma is
dat te hoog gegrepen. “Ook
voor Harry en mij lukt het niet”,
vertelt Jerina. “Doodzonde,

“Zelf ons huis kopen, lukt niet”

want het had voor ons gezin een
enorme sprong vooruit geweest.
Sinds de uitslag is er toch wat tris-
tesse binnengeslopen.”
Sowieso is het Antje en Ruben ge-
gund, klinkt het. “Iedereen ging
tot het uiterste, dus elke winnaar 
was terecht”, zegt Jerina. (dvg)


