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Houthalen-Helchteren

Gespreksavond
over collaboratie
Zonhovenaar Roger Rutten zorgde
dit jaar voor heel wat opschudding
met zijn boek “Wit en Zwart”, over
de geschiedenis van het verzet en
de rol van collaboratie tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De auteur
- die familie heeft in HouthalenHelchteren - komt dit boek vrijdag
25 april om 20 uur voorstellen in
de hoofdbibliotheek van Houthalen. De toegang is gratis. Info:
011/600.650 of houthalen@bibliotheek.be.
PeC

Diest

Diest zoekt
stadsdichter
Al wie poëzie schrijft, kan zich tot
30 april kandidaat stellen voor de
functie van stadsdichter van Diest.
De stad zoekt een opvolger voor
Ina Stabergh, de eerste vrouwelijke
stadsdichter, die nu bijna twee jaar
de titel draagt. De dichter (m/v)
moet zes tot twaalf gedichten of
kortverhalen per jaar schrijven. Om
in aanmerking te komen, moet je
niet in Diest wonen, maar een band
met de stad is wel nodig. De onderwerpen moeten betrekking hebben
op het leven in Diest. Ze worden in
overleg met de dienst cultuurbeleid
gekozen. In de uitwerking ervan is
de stadsdichter volledig vrij. Hij of
zij krijgt een onkostenvergoeding.
De stadsdichter wordt in de periode
juli-augustus voor twee jaar aangesteld. Info: 013/35.32.45, e-mail:
LW
cultuurbeleid@diest.be.

Beringen

Postzegelclub
stelt tentoon in
De Watersnip
Zondag 27 april van 10 tot 17 uur
organiseert de filatelistische vereniging Germinal een postzegeltentoonstelling in het bezoekerscentrum De Watersnip ter gelegenheid
van het 45-jarig jubileum. Speciaal
voor de gelegenheid wordt een
postzegel met de afbeelding van
een watersnip in voorverkoop
aangeboden. Wandelaars kunnen
om 14 uur mee met de gids voor een
geleide wandeling in de buurt.
RV

Herk-de-Stad

Peter Tom Jones
geeft visie op
wereld morgen
Naar aanleiding van de eerste Herkse ‘Maand van de Aarde’ is vandaag
donderdag om 20 uur Peter Tom
Jones in gemeenschapscentrum
De Markthallen in Herk-de-Stad
te gast. Peter Tom Jones is een
geëngageerde burgerlijk ingenieur
‘milieukunde’. Hij geeft zijn visie op
mogelijke oplossingen van de grote
(wereld-)problemen van vandaag en
morgen. Toegang 8 euro. Wie ook
een ticket voor De theatervoorstelling ‘Don Kyoto’ van Dimitri Leue
op woensdag 21 mei om 20.15 uur
in De Markthallen bestelt, betaalt
voor de twee samen tien euro. Dat
is ook de voorverkoopprijs van een
ticket voor deze voorstelling. Info:
013/38.03.39.
LW

Genks designhotel Carbon
opent morgen de deuren

Slapen in een bed van

Stijn
Helsen
Genk

‘Carbon Hotel, opening 25 april’, zo kleeft er op
de zwarte schuifdeuren aan de ingang. Morgen
opent aan het Genkse Stadsplein een nieuw
hotel. Niet het zoveelste, maar een van de twee
Belgische ‘designhotels’. “Een belevingshotel”,
zo omschrijft Peter Geurden zijn nieuwe tempel
- want dat is het - graag. Carbon is ook een
hotel met opvallend veel inbreng uit de eigen
gouw. Zelfs de bedden hebben een Limburgse
stempel. Die werden namelijk ontworpen door
mode-icoon Stijn Helsen.
Woensdagochtend, 10 uur. Een nooit geziene drukte is het in
en rond het Carbon-hotel. Alles moet piekfijn in orde zijn voor
de opening van vrijdag. Wat betekent dat er nu nog erg druk
geboord, geverfd en gepoetst wordt. “Maar alles komt wel
op zijn pootjes terecht”, straalt operations manager Rachida
ongekende rust uit. Even rustig is Peter Geurden die, laverend
tussen de telefoontjes, op onze vragen probeert te antwoorden.
Waarom precies een designhotel? “Omdat we vernieuwend
wilden zijn. ‘We missen een trendy hotel’, hoor ik de gedeputeerde nog altijd zeggen. We voelden ook aan dat er een markt
voor is. Bovendien zit design mij in de genen. Ja, ook voor
mezelf was het een absolute uitdaging.”

Wereldsteden

Een even grote uitdaging was het veroveren van die gepatenteerde titel ‘Design Hotel’. “In de hele wereld zijn er maar een
150-tal hotels onder die vlag. Toen wij ons project in Berlijn
gingen ‘verkopen’ keken ze ons toch even raar aan. Limburg?
Genk? Zij waren het gewoon om met wereldsteden te werken,
maar toch zagen ze iets in ons project. Uiteindelijk hebben wij
als eerste Belgisch ‘Design Hotel’ een contract ondertekend.
Intussen heeft ook in Brussel zo’n hotel de deuren geopend.”

Stockmans

Veel van het design dat in het hotel terug te vinden is, heeft
een opvallend Limburgs naamkaartje: van de architect die
het gebouw vorm gaf tot de borden waaruit gegeten wordt.
“Wij zijn dan ook échte Limburgers”, verklaart Geurden die
Limburg-drang.
“Het behangpapier is van Arte, de verlichting van Kreon,
het keramiek van Piet Stockmans, het strakke meubilair van
Indera, de poefs van Le Couchon. Allemaal Limburgs”,
bevestigt architect Peter Cornoedus. “Stijn Helsen heeft de
bedden ontworpen. Ook de personeelsuniformen zijn van zijn
hand.”

Mijnlampen

In het Carbon-hotel draait alles, de naam zegt het al, om
steenkool. “Die link met de regio was voor ons heel belangrijk.
Maar dan wel ingevuld volgens een modern concept, je zal
hier dus geen mijnlampen tegen de muur zien hangen”, zegt
Peter Cornoedus. “Wel donkere kleuren, robuuste vormen,
materialen die naar het mijnverleden verwijzen.”
Chris NELIS/Jan-Roel DRIESSEN

Operations manager Rachida Naya, afgevaardigd bestuurder Peter Geurden en

Van cafébaa
Je moet altijd met iets beginnen. Peter Geurden deed dat met
een cafeetje vooraleer hij afgevaardigd bestuurder werd van
Differenthotels, een keten die vijf verschillende hotels bezit en
beheert. Al ging dat niet van de ene dag op de andere.
Peter Geurden baatte zo’n 27 jaar geleden café ‘t Ploegskse aan
de Pastoor Raeymakersstraat in het centrum van Genk uit. Het
bloed gaat waar het niet kruipen kan en Peter besliste samen
met zijn vrouw Hildegarde het restaurant Oud Genck aan de
Winterslagstraat over te nemen. Het succes was gigantisch. “Ik
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Zwart toiletpapier
Het nieuwe hotel telt, over drie
verdiepingen, 63 kamers die
29 of 40 vierkante meter groot
zijn. Die kijken allemaal uit op
de centrale daktuin. Wat opvalt
is het design met donkere
tinten, de rode zeteltjes van
Maarten Van Severen, maar
toch vooral de open structuur.
“Er zijn amper scheidingswanden. Wie in bed ligt ziet
naast zich het ingebouwde
bad”, glimlacht architect Peter
Cornoedus. Zwart overheerst,
tot in het kleinste detail. Zo
zijn niet alleen de tegels, maar
ook de sanitaire toestellen en
zelfs het toiletpapier zwart.
Wie de kleur in zijn kamer wil
aanpassen, kan dat via het
RGB-systeem (rood, groen,
blauw). Prijs voor een nachtje
luxe? Vanaf 150 euro in een
tweepersoonskamer, zo meldt
de website van het hotel: www.
carbonhotel.be.

Terroirkeuken
Niet alleen de hotelgast, maar
iedereen is welkom in zowel
de bar als het restaurant op
de gelijkvloerse etage van het
Carbon-hotel. “In de wijnbar
kan je ‘s avonds een glas
wijn of champagne komen
drinken. Daar kan je ook kleine
gerechtjes eten zoals sushi”,
vertelt Peter Geurden. “In het
restaurant serveren we terroirgerechten, typische Vlaamse
keuken. Speciaal zijn de 15
degustatiegerechten. Allemaal
halve gerechtjes aan halve
prijzen. Zo kan je overal van
proeven. We hebben trouwens
ook 15 Limburgse wijnen op de
kaart staan.”

Wellnesscentrum

n architect Peter Cornoedus bewaken het vernieuwende concept van het ‘designhotel’.

as tot eigenaar hotelketen

nog zelf als chef in de keuken”, zegt Peter. “Het
kend en we kregen de mogelijkheden om te groeien.
Nand Beuls hebben we in 1993 hotel Ecu aan de
n laten bouwen. En ook dat bleek de juiste beslissing
dat we Nand hadden uitgekocht namen we in 2004
Atlantis aan de Sledderloweg over. Het hotel werd
erenoveerd en kreeg opnieuw betekenis in de induk-Zuid waarvoor het aanvankelijk werd gebouwd.
ieuwe concept trekt ook heel wat toeristen.”

De overtuigingskracht van Peter zette ook de Limburgse
Reconversiemaatschappij ertoe aan mee in te stappen in het
hotelverhaal. Nochtans liet de LRM eerder weten niet te zullen
participeren in horecaprojecten. “Ze zagen duidelijk in dat het
soort hotels dat wij runnen als hefboom kunnen dienen voor
de provincie.” Sinds 2006 maakt ook Eurotel in Lanaken deel
uit van de Differentgroep. De nieuwste telg is het Carbonhotel
in Genk en ook dit jaar opent de groep het Eburon-hotel in
Tongeren.

De bovenste verdieping van
het hotel is momenteel nog
een grote werf, maar moet
tegen 1 mei helemaal klaar
zijn. Dan opent er een 700 m²
groot wellnesscenter, waar
ook externe bezoekers kunnen
relaxen. “In de ene vleugel
komen een sauna, een echte
Turkse hammam, een stoombad, voetbaden, belevenisdouches,... Aan de andere zijde zijn
er meerdere behandelkamers,
voor shiatsu en dergelijke.”

Binnentuin
Veruit de grootste tuin in het
Genkse stadscentrum ligt
voortaan op het Stadsplein.
De strak vormgegeven daktuin
van hotel Carbon is zo’n
1.500 vierkante meter groot.
Opvallendste element is het
centrale terras dat met zwart
zeil overspannen is. “Een oase,
exclusief voor hotelbezoekers.”

Zondag 27 april om 15 en 17 uur
stelt de vzw Animus het interactieve filmevenement “Avontuur
in de Wereld” in de Museumkerk
van Oud-Rekem voor. Op het
programma staat de film Moro No
Brasil in combinatie met de verrassende klanken van het Lounge
Project van Stefan Meylaers, in
avant-première door de componist/pianist zelf uitgevoerd samen
met violiste Geertje Podevyn, de
bezieler van het benefietevenement.
De opbrengst daarvan gaat naar
de blindenwerking Sight First II.
VVK 10 euro, kassa 11 euro. Info:
GK
089/71.65.44.

Peer

Agnetendal houdt
opendeurdag
De middelbare school Agnetendal
organiseert zondag een opendeurdag in het collegegebouw. Je
kunt er vrijblijvend terecht voor
rondleidingen, informatie over
studierichtingen en het schoolleven, demonstratielessen, een
quizparcours met mooie prijzen,
een ballonwedstrijd, hiphop, een
Latijns spel, een cafetaria en een
knutselhoek die verzorgd wordt
door de leerlingen verzorging. Inschrijven voor volgend schooljaar
kan ook. Zondag 27 april van 13.30
tot 18 uur in het collegegebouw,
Collegelaan 20, in Peer. Meer info:
011/63.17.66.
PaBr

Meeuwen-Gruitrode

Veilig kruispunt
Neerglabbeek open
Zaterdag 26 april om 15 uur wordt
het heraangelegde kruispunt aan de
Weg naar Opoeteren met de Weg
naar Opitter en de Groenstraat een zwart punt - officieel in gebruik
genomen. Achteraf is er nog een
gezellige drink voor de inwoners.
“Na de herinrichting is het kruispunt veiliger voor automobilisten
en zwakke weggebruikers. De twee
rijstroken op de Weg naar Opoeteren werden uit elkaar getrokken en
er is een ellipsvormige middenberm
aangelegd met verlichtingzuilen.
De snelheid van het doorgaande
autoverkeer wordt zo naar beneden
gehaald”, zegt schepen Jos Lemmens.
RDr

Hamont-Achel

Kunst in de kijker
In het teken van de week van de
amateurkunsten zet Hamont-Achel
zijn kunstenaars in de kijker. Bij
keramiekgalerij Piet Kerkhof en
Heleen Dekkers aan de Mulk stellen vijftig cursisten hun werken
tentoon. Zondag 27 april en het
hele Hemelvaartweekend kunnen
geïnteresseerden er terecht van 14
tot 18 uur. In Expo de Wal, Wal
22, is er op zaterdag en zondag 3
en 4 mei van 13 tot 18 uur de beurs
“Kinderwereld”. Zondag 4 mei
vindt vanaf 13 uur een slothappening plaats op domein Grevenbroek in Achel. Daar is allerhande
animatie voorzien rond toekomst,
en verschillende plaatselijke kunstenaars stellen er hun werken
tentoon. Meer info: 011/44.50.40.
LiTh

