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Interieur van Genks restaurant 
Terrae werd bedacht in Tongeren

“Van gigantisch naar gezellig”

Bo Damas (links) en Eric Tous-
saint vormden een gigantisch, 
kaal pand om tot het chique 
restaurant Terrae. Foto KP

TONGEREN - Jimmy en Lucie hebben vorige week 
- samen met  Halle - een extra budget van 10.000 euro 
gekregen als prijs voor het beste interieur. Dat werd 
ontworpen door Magix, een bedrijf uit Tongeren waar 
trouwens ook de naam van het Genkse restaurant 
- Terrae - werd bedacht. 

De twee zaakvoerders Eric Tous-
saint en Bo Damas werden al 
door het Tongerse duo benaderd 
nog voordat de eerste a�evering 
werd uitgezonden. “We hebben 
voor hen niet alleen het interieur 
maar de hele huisstijl – inclusief  
advertenties, �yers, lichtreclame, 
af�ches - ontworpen,” vertelt Eric 
Toussaint. “We hebben al heel wat 
horeca-concepten uitgewerkt en 
aangezien Jimmy en Lucie van 
Tongeren zijn, vonden ze makke-
lijk de weg. De grote moeilijkheid 
bij het interieurontwerp voor hun 
pand in C-Mine was de enorme 
ruimte. Het is daar twee keer 
groter dan de andere panden uit 
‘Mijn Restaurant!’ We hebben ge-
streefd naar een integratie van het 
historisch verleden in een chique, 
modern restaurant.”
“Het pand was vroeger rood en 
paars geschilderd. Wij hebben 
gekozen voor zwart, dat de ruimte 
breekt, en koper. Je vindt die 
combinatie terug op de wanden 
en ook op de stoelen,” legt Bo Da-

De Kiekeboes gaan naar Japan
ZOERSEL - Een nieuwe lente, een nieuwe Kiekeboe in de krant. ‘Tiendui-
zend dagen’ heet die deze keer. Over de titel wil auteur Merho (61) niet 
te veel kwijt, “want dan zou ik de plot verrraden.” Wat wil hij dan wel 
verraden over zijn alweer 126ste Kiekeboe?

“Dat het een verhaal is geworden 
waarmee ik m’n twee medewerkers 
en Ria, m’n vrouw die Kiekeboe 
inkleurt, geen plezier heb gedaan. 
‘Tienduizend dagen’ speelt zich 
grotendeels in Japan af. Een recht-
streeks gevolg van onze Japan-reis 
in mei vorig jaar. En er zit nogal 
wat decor in: Tokio, Kyoto, de Fuji-
vulkaan en heel wat tempels. En 
ja, dit was voor hen een van de al-
lerzwaarste verhalen. Dit verhaal 
is heel kleurrijk. In de tekeningen 
zitten veel details.” 

“Al wil ik niet overdrijven met 
decors, het mag niet te zwaar op de 
hand zijn, maar je moet wel mee 
met je tijd. Vroeger deed ik alles 
alleen, maar met een team kan 
je die decors wel verzorgen, ook 
al verschijnt Kiekeboe elke dag 
opnieuw in de krant.  Het moet 
voor mij mooi ogen, daar sta ik op. 
We leven ook in een beeldcultuur, 
de lezer verwacht dat gewoon. Al 
denk ik niet dat er nog een tweede 
Japan-verhaal komt. Dan zou ik 
thuis ruzie krijgen.” (lacht)Ill. Merho

Brit breekt wereldrecord 
kaasbeeldhouwen in Oostende
OOSTENDE - De Britse kunstenaar Baldrick Buckle 
is er met vier collega’s in geslaagd om het wereld-
record kaassculpteren te verbeteren. Gedurende vijf 
dagen maakte het team op de dijk van Oostende 
een beeldhouwwerk van Oudendijkse kaas met als 
thema bekende muizen. Zo maakten Mickey Mouse 
en Speedy Gonzalez deel uit van het kunstwerk.

“Het record is zonder twijfel verbroken. We zitten 
met onze 1.059 kilo ruim boven de 600 kilo van het 
vorige record,” vertelt Jo Thuys van het communi-
catiebureau RCA en   een van de mensen achter de 
recordpoging. “We hebben geen echte problemen 

gehad. Soms was het moeilijk om de dichte structuur 
van de kaas te doorbreken. De vorige recordpoging 
van de Amerikaan Troy Landwehr, een replica van 
de ‘Declaration of Independence’, werd gemaakt 
uit cheddarkaas. Die kaas is veel soepeler en beter 
te vervormen.” Ook Baldrick Buckle zelf is een 
tevreden man. “De kaas had een dikkere structuur 
dan ik had gedacht. Ik heb eerder met zand en zelfs 
brood gewerkt, dus het was geen primeur voor mij. 
Maar ik had wel een andere werkwijze nodig. Dat 
neemt wel niet weg dat ik blij ben met dit record. 
Ook de stolp was minder claustrofobisch als ver-
wacht.” Gisteren, op de Dag van de Kaas, werd 
omstreeks half 12 het kunstwerk gewogen. Onder 
toezicht van gerechtsdeurwaarder Patrick Desmet 
werd de recordpoging voor geslaagd verklaard. De 
kaassculptuur zal volgend jaar opgenomen worden 
in het Guinness Book of Records.  
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Muizen van kaas: de Britse kunstenaar Bal-
drick Buckle breekt er een wereldrecord mee.
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Voor de Mona-liefhebbers is er goed 
nieuws: in ‘Tienduizend dagen’ 
duikt de sexy vampier uit enkele 
Kiekeboes weer op. 

Populair
“Mona is populair. Ze wordt ook 
regelmatig gevraagd bij signeer-
sessies. En kinderen houden van 
griezelen. In dit verhaal speel ik 
met het contrast tussen het tradi-
tionele en het hoogtechnologische 
Japan. Het Japan van de robots 
bijvoorbeeld. Zo is er een Japans 
bedrijf geïnteresseerd om Mona’s 
na te maken. Er zullen dus heel veel 
Mona’s opduiken in ‘Tienduizend 
dagen’.

JBx 

mas uit. “We hebben gekozen voor 
imposante decoratie-elementen 
zoals een groot schilderij - een ver-
grote zwartwitte postkaart uit het 
mijnverleden, grote bamboebomen 
en een reuzegroot kettinggordijn 
aan het plafond, waardoor het 
gigantisch pand toch een gezellig 
restaurant wordt.”
Voor Bo en Eric was dit een nieuwe 
uitdaging. “Normaal heb je een 
drietal maanden de tijd voor dit 
soort opdracht, in dit geval moest 
het in een vijftal weken klaar zijn. 
We hebben redelijk wat zorgen uit 
hun handen genomen want alle 
communicatie die ze zelf moeten or-
ganiseren, vertrekt ook van hieruit. 
Zo kunnen ze zich zo goed mogelijk 
concentreren op hun eigenlijke 
business: de klanten voorzien van 
lekker eten.”


