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Dochtertje
werd levenloos

geboren
ELKE

ZONDAG
SAMEN

OP GOLFLES
LEENTJE DE LEEUW

Tineke (26) enGeert (42) vormen nog niet zo lang een koppelmaar kregen al heel wat verdriet

te verwerken. Hun dochtertje Ellenwerd levenloos geboren en vlak na hun huwelijksfeest

hadden ze een zwaar ongeval.Toch geven ze demoed niet op: «Wehebben onze levenslust

weer teruggevonden.»
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GRATIS BIJLAGE

LEVENWIJ...
Elke zaterdag zet eenVlaams gezin zijn huis voor u open.Hoe leven zij?Waarin
vindenzehungeluk?Hoecombinerenzewerkenprivéleven?Waarenwat kopen
ze?Wat verwachten ze vanmekaar en van de kinderen? Een wekelijkse passage
doorhet levenvangewonemensen,doorspektmethuneigentips.

Geert Conard en Tineke Vanhove uit Diest



GEERT:
«Er is een
autopsie uit-
gevoerd, maar
daar is niets gevonden. Wij
hebbenvanafdeeerstesecon-
de gedacht dat het een soort
wiegendood was, maar dan
terwijl het kindje nog in de
baarmoeder zit. De dokters
zeggen nu ook dat het zoiets
moetgeweest zijn.»
TINEKE: «Hetwaswelmoeilijk
te plaatsen, omdat ze niets
hebbenkunnenvinden.»
GEERT: «Ook het ziekenhuis-
personeel was er zwaar van
aangedaan. Een heel aantal
onder hen was ook op de be-
grafenis aanwezig.»
TINEKE: «Deopvang inhetzie-
kenhuis was heel goed, daar
kan ikniksover zeggen.»
GEERT: « Het was moeilijk,
maar gelukkighaddenweons
huwelijkomonsopteconcen-
treren.»

«De
versiering
voor de
bruidstaart
werd op
maat
gemaakt
in Bul-
garije.»

LEVENWIJ...

B RUILOFT

TINEKE: «De huwelijksdag
zelf betekende vooral erg
vroegopstaan.Maarhetwas
eenenormfijnedag.»
GEERT:«Enikhadenkelever-
rassingen voorzien zoals het
bruidsboeket dat ik liet ver-
pakken in dezelfde stof als
mijntrouwkostuum. (1)Om-
dat we enkel voor het stad-
huis trouwden, had ik ook
daar nog een en ander voor-
zien, omdat het anders wel
heel snel voorbij zouzijn.»
TINEKE: «Hij had een violiste
ingehuurddiedeBruidsmars
van Mendelsohn speelde bij
het binnenkomen en het
thema van The Godfather bij
hetbuitengaan. Prachtig.»
«Ook ik had voor een verras-
sing gezorgd en een ‘cake-
topper’ (bruidspaartjedatbo-
venop de taart komt te staan,
red.)opmaat latenmaken in
Bulgarije.» (2)

G EZIN

«Dood van ons dochtertje
was moeilijk te plaatsen»
TINEKE: «Ik raakte al erg snel
zwanger, een paar weken na-
dat we elkaar hadden leren
kennen. Datwas duswel even
schrikken. Maar toen we van
de eerste schok bekomenwa-
ren, kekenweer echtwel heel
ergnaaruit.»
GEERT: «Ik ben wel getrouwd
geweest en ik scheidde in
2003, maar kinderen had ik
nognietuitmijneerstehuwe-
lijk.»
TINEKE: «De zwangerschap
verliep vrij vlot, behalve dan
dat ik een probleem had met
mijn rugwaardoor ik al na zes
maanden thuismoest blijven.
In januarihad ikwel eengriep
met uitdrogingsverschijnse-
len waardoor ik ook weeën
kreeg en in het ziekenhuis
werd opgenomen, maar ook
dat was snel voorbij. Ik was
‘uitgerekend’ voor 6maart en
ging op 2 maart in de namid-
dag nog een keer op controle.
Toenik ’savondsindezetelzat,
voelde ik de baby niet bewe-
gen. Dat was niet haar ge-
woonten. We zijn dan toch
naar de materniteit gereden,

«Samen op golfles»
TINEKE: «Geert wou al langer op golf-
les, maar ik heb die boot altijd afge-
houden. Ik hebwel eenhekel aan bin-
nenzitten tijdenshetweekend, terwijl
Geert niets liever doet. Het enige wat
hem buiten kan doen komen, is golf.
Degolflessenzijnduseencompromis.»
GEERT:«Tijdensdeopendeurdag ‘Start
toGolf’ gingenweeenkijkje nemen in
degolfclub (8)enwewarenverkocht.»
TINEKE: «Ik vondhet echt ‘lollig’ om te
doen eigenlijk. Dat was ook in april,
niet zo lang nadat we Ellen verloren
dus, en datwas eenperfecte afleiding.
Jemoet jezoenormhardconcentreren
om dat kleine balletje te raken dat je
aanniksanderskuntdenken.»

G EZONDHEID

TINEKE: «Ikmaggeen suiker eten, dus ik
kook altijd suikervrij voor ons beiden.
Vrienden of familie die hier kwamen
etensteldenmeregelmatigdevraaghen
bepaalde recepten door te mailen. In
april ben ik dan maar met een blog (3)
gestart, omdat ik al zoveel mensen op
mijnmailinglisthad
staan. Sindskort
werk ik ookmet een
weekmenu. Een al-
leenstaande vrien-
dinvanmediesuiker
noch zout mag eten,
had moeite om elke
dag vers te koken en
vroegmeomtips.Zois
het weekmenu er ge-
komen.»
GEERT:«Ikhebhaarge-
zegddatzedatmeteen
beter op haar blog zou
zetten en versturen in
eennieuwsbrief. In24uurtijdhadzealtwin-
tig inschrijvingen. Jemagdusvaneensucces
spreken.»
TINEKE: «TVLimburghadmeonlangsuitge-
nodigdomtekomenkokenen ikhad eenen
ander voorbereid toen, onder meer cup-
cakes. BleekdatdemannenvanMama’s Jas-
jedeproeversvandienstwaren.ZangerPeter
is patissier, dus datwaswel even spannend.

Maar mijn gebakjes werden goed-
gekeurd.»
GEERT: «We houden allebei van
lekker eten en drinken en zijn dus
regelmatig in een restaurantje te
vinden.» (4 5)
TINEKE: «Ik heb Italiaans bloed,
misschienkomthetdaardoordat
ik zo van lekker eten hou. Hier in

de stad zit ook een fantastische traiteur die
heerlijke verse Italiaanse producten ver-
koopt. Ikbeneraanverslaafd.» (6)
GEERT:«Enikzelf drinkgraageenseenwhis-
kytje met vrienden. Niet dat ik er liters van
verzet,maar ik lusthetgraag.»
TINEKE: «De kamer waar al mijn boeken (7)
staan, is zelfs omgedoopt tot de whiskyka-
meromdatGeertdaar zijnhele collectie van
JackDaniel’sheeftuitgestald.»
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GEERT: «We zijn op vrijdag
getrouwd en maandag zou-
denweophuwelijksreisver-
trekken,maardaarheeft het
lot andersoverbeslist.»
TINEKE: «Op zondagochtend
kwamen we in een ketting-
botsing terecht. Ik moest

worden afgevoerd naar het
ziekenhuis. Ik zit nog thuis,
maar begin nu deeltijds van
hieruit te werken. Mijn nek
zit vast en mijn armen ‘sla-
pen’. Ik word er gek van, ge-
lukkigdat iknudusopnieuw
kanbeginnen.»

«Huwelijksreis gemist door ongeval»

«Onze huwelijksdag was echt fijn. Geert had enkele
verrassingen voor mij. Zo had hij een violiste ingehuurd.»

«Golf is dikke fun. Je lacht nogal
wat af met elkaars flaters.»

Tineke: «Ik haat
binnenzitten
tijdens het

weekend, terwijl
Geert niets

liever doet. We
moeten dus

compromissen
zoeken.»

«Elke week stel ik een
menu samen, dat ik op mijn
blog post.»

Fans van
André Rieu

Eigen
blog met
gezonde
recepten

«Door mijn ongeval kan ik voorlopig
nietspelennatuurlijk,maarGeertdoet
verder. Die lessenmoet je ook binnen
een bepaald tijdsbestek opnemen
trouwens.»
GEERT: «Nu wordt mijn voorsprong
nog iets groter dan voorheen. Ik had
vroegeralcursussengevolgdineenan-
deregolfclub,maardie lagmetochiets
mindergoed.»
TINEKE: «De mensen waarmee we de
cursus volgen, zijn ook heel relaxed.
Het is gewoonplezantomtedoen.»
GEERT: «Je lacht vooral wat af tijdens
hetgolfen,deflatersdiejesomsslaat…
Het balletje gaat totaal de andere kant
opbijvoorbeeld.Enfin: funverzekerd.»

waar ze eerst dachten dat ik
me onnodig zorgen maakte
omdat het mijn eerste kindje
was. Maar toen bleek Ellen
overledentezijn.Hetgingalle-
maalsnel. Ikkonwachtenmet
bevallen tot de volgende och-
tend, maar dat zag ik totaal
nietzitten. ’sNachts ismijnva-
dernog langsgekomenenook
degynaecoloogisnogevenko-
menkijken.Toenwashetplots
ochtend.»
GEERT: «Eerst hebben ze haar
eenepiduraleverdovinggege-
ven en dan ingeleid, zodat ze
niks meer kon voelen. Slapen
kwamerniet aan tepas.»
TINEKE: «In de namiddag ben
ikdanbevallenenkondenook
de grootouders komen omaf-
scheid te nemen. Pas om tien
uurdieavondzijnwegaansla-
pen.»
GEERT: «Woensdagochtend is
dandebegrafenisondernemer
langsgekomenomEllenteko-
men halen. ’s Middags gingen
wealnaarhuis.»
TINEKE: «Ik had er geen be-
hoefteaantussenaldiebaby’s
te liggen.Datkon ikniet aan.»

OBBYH

Dol op
whisky en
Italiaans

eten

«We hebben

«Suikervrij én
lekker koken»
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R ELATIE

«Samen dankzij politiek»
GEERT: «We stonden samen op
dezelfde lijst bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 2006. Tij-
dens de eerste vergadering, in
delentevandat jaar,hebbenwe
elkaar voor het eerst gezien. In
mei 2008 is het bij mij dan echt
beginnen tekriebelen,maarTi-
nekehadhet toenergdruk.»
TINEKE: «Ik was bezig aan mijn
laatste jaar aan de universiteit,
dushetwaserghectisch.»
GEERT: «Maar vorig jaar in de

lentesprongdevonk
over.Daarnaging
hetheel snel.»
TINEKE: «Ik
kreeg toen
van hem
een e-mail
waarin hij
me zei hoe
de vork in
de steel zat
en vroeg of

ik dan niks

WONEN

«Twee huizen voor de prijs van één»
GEERT:«Namijnscheidingben
ik opnieuw in Diest komen
wonen enwou ik echt iets ko-
pen. Dat is financieel toch in-
teressanter dan te blijven hu-
ren. Toenwas ikmetdemake-
laar in dit pand en ik zag het
meteenzitten.Toenwebuiten
stonden, wees zij me erop dat
er nog een tweede huis bij
hoorde.Alleswasredelijkver-
vallen,maar voor een vrij laag
budgetkonikhet inordebren-
gen. Dat tweede huis dat ik er
gratis bij kreeg, trok me over
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de streep. Een week later had
ik al een aannemer onder de
armgenomen.»
«Ik sta ’s morgens vanuit de
keuken onmiddellijk op mijn
werk. Ik run twee bedrijven,
een IT-consultingbedrijf (9)
en een bedrijf waarmee ik zo-
watallesdoe rondsocialeme-

dia:Facebook,LinkedIn,etc. Ik
leer ondernemers hoe die
websites echt iets kunnen be-
tekenenvoorhunzaak. Ik trek
het dan wat meer open naar
management consulting in
hetalgemeen.Tinekehelptme
met de juridische kanten van
dezaak.»

doorhad.Maarnatuurlijkhadik
hem door, want ik gaf ook de
hele tijd hints. Blijkbaar waren
die iets te subtiel. Maar in juni
woonden we dus samen en in
juliwas ik zwanger.»
GEERT: «Vorig jaar gingen we
een dagje naar Luxemburg en
had ikmijn aanzoek goed voor-
bereid.Zehadhetechthelemaal
niet door. Ik kende daar een erg
mooiewaterval (10waarikhaar
naartoebracht.Endaarvroeg ik
haar.»
TINEKE: «Ik had toen een witte
broek aan en liep de hele tijd te
vloekendatdiebroekzovuilzou
worden.» (hilariteit)
GEERT: «Toenwe aan dewater-
valkwamen,werdhetplotsstil.»
TINEKE:«Eneenjaar laterwaren
we getrouwd. Vanhet leeftijds-
verschilvanzestienjaarhebben
weonsnooit ietsaangetrokken.
Onze vrienden en familie trou-
wensookniet.»

onze levenslust
teruggevonden»

ONZETIPS
PalZileri,Aldestraat46,3500Hasselt •www.palzileri.be
ItaliaansherenmerkwaarGeertnogal tukop is.
Voordehuwelijksdag liethij eenmaatpakmaken in Italië.
Goolygifts •http://googlygifts.co.uk/default.aspx
DecaketoppervoordehuwelijkstaartvanGeertenTinekewerdgemaaktdoorHelenWai-
te, eenBritsedie inBulgarijewoont. Tinekebetaaldehiervoor69,99Britsepond
(ongeveer85euro).
Tineke’sCucina•www.tinekescucina.blogspot.com
WeblogwaaropTinekesuikervrije receptenplaatst,metveelnadrukopheerlijkedesser-
ten.
LaBas,KoningAlbertstraat 11,3290Diest•www.lasbasdiest.be
«DeuitbaatstervanLaBaswaséénvanonzeviergetuigenbij onshuwelijk.
Ze iseengoedevriendinenheeftookaltijdsuikervrijegerechtjesopdekaartstaan.
Lekkerengezond.»
Gauchos,Vrijthof52,6211LEMaastricht,Nederland•www.gauchosgrill.nl
«Hiermaaktenweooit eenoptredenmeevanAndréRieu, zaligemuziekgecombineerd
meteen fantastischebiefstukenexcellenteservice.»
CarloLeoni,KoningAlbertstraat27,3290Diest•www.carloleoni.be
«Deuitbatervandezetraiteurzaakverbaastonstelkensweermetzijnuitgebreide
productkennis.Vooralhet ruimeassortimentkazen is fantastisch.»
Amazon•www.amazon.co.uk
«Tineke leestgraag fictie, vooral deboekenvanElizabethGeorge, bekendvantv.Als ik
eenboek lees, ishetvoornamelijkwerk-gerelateerd.»
WingeGolf enCountryClub,Leuvensesteenweg252,3390StJorisWinge•
www.golf.be/winge
Hier lerenGeertenTinekegolfenenbrengenzehunzondagendoor.HelaaskanTineke
doorhetongevalvoorlopignietmeermee.
ITConsultServicesBvba•www.itconsult.be
Bedrijf vanGeert: hij doetvoorbedrijvenwatdecomputerwinkeldoetvoorparticulieren.
Schiessentümpel •www.mullerthal.lu
Dewaterval inhetLuxemburgseMüllerthalwaarGeertTineketenhuwelijkvroeg.
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Aanzoek
gedaan aan

Luxemburgse
waterval

«We hebben twee huizen, die achteraanmet elkaar in verbinding staan. Het linkse huis is onze
privéwoning. In het middelste wonen onze buren en rechts is het pand waar we ons kantoor hebben.»

Geert: «Ik
heb twee
firma’s: een
IT-bedrijf
en eentje
waarmee ik
van alles
doe rond
sociale
media.
Tineke
helpt met
de juri-
dische
kant.»
Foto’s EVG

«We hebben elkaar
leren kennen in
2006. Twee jaar
later werden we
verliefd.»
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