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Misdaadauteur Pie-
ter Aspe en onze 
huiscartoonist Ma-
rec hebben gister-
avond hun nieuwe 
uitgeverij, Aspe NV, 
boven de doopvont 
gehouden. Aspe NV 
bestond reeds als 
‘merk’ van Manteau, 
maar vanaf nu vliegt 
de uitgeverij volko-
men op eigen vleu-
gels. In de beginfase 
zullen Aspe zowel 
als Marec hun boe-
ken bij het nieuwe 
uitgeefhuis publice-

ren. Tegelijk lan-
ceert het duo, dat el-
kaar leerde kennen 
in 2011 toen ze sa-
men voor onze krant 
de Tour de France 
volgden, in Brugge 
een ontmoetings-
plaats waar zowel 
Marec als Aspe gere-
geld aanwezig zullen 
zijn. In ‘De Loge van 
Marec en Aspe’, vlak 
bij het Brugse Bel-
fort zijn alleen boe-
ken te koop, er 
wordt ook koffie ge-
serveerd. (jdr)
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Pieter Aspe en Marec 
lanceren Brugse ‘loge’
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In Venetië, dé stad der geliefden, hebben Pas-
cale Naessens (47) en Paul Jambers (72) het 
afgelopen weekend hun trouwgeloften her-
nieuwd. Dat meldt Naessens op haar Facebook-
pagina, vergezeld van enkele foto’s. Naessens, 
auteur van een succesvolle reeks gezonde kook-
boeken en tv-maker Jambers, beloofden elkaar 
opnieuw eeuwige trouw naar aanleiding van 
hun 25ste huwelijksverjaardag.

Het stel trouwde op 3 april 1993 en dat was 
toen een groot media-evenement. Jambers 
stond toen volop in de belangstelling met zijn 
geruchtmakende reportages voor VTM, Pascale 
Naessens was op dat moment vooral bekend als 
model en omroepster. Ook het grote leeftijds-
verschil tussen hen beiden was een kwarteeuw 
geleden nog een issue. Ten onrechte, zo bewijst 
het koppel nu in Venetië. (jdr)

Paul en PascalePaul en Pascale
Tim Wau-

ters (30, fo-
to), beter be-
kend als Tim-
tation, is dit 
weekend met 
spoed opge-
nomen in het 
ziekenhuis. 
De meest be-
ruchte deel-
nemer van 
het lopende 
seizoen van 
Temptation Island had 
last van enorme hoofdpijn 
en tintelingen in zijn arm 

en hand. Even
werd gevreesd
voor een hersen-
vliesontsteking,
maar na onder-
zoek bleek een ge-
knelde zenuw de
oorzaak van alle
pijn en last. Nadat
hij aan het infuus
lag, mocht Wau-
ters verder gaan
genezen thuis bij
zijn moeder. Zijn

gezondheid wordt nog 
even van dichtbij opge-
volgd. (thv)

Temptation Tim met spoed naar ziekenhuis

W Paul en Pascale, nog steeds erg gelukkig samen.

hernieuwen hun trouwgeloften in Venetië
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Wie Aspe of Marec een keer wil
ontmoeten, kan hen vanaf nu
geregeld in hun Loge vinden.

gevoel dat ik in hetzelfde 
straatje bleef dwalen”, al-
dus Vanneste. “Ik heb mijn 
vertrek een halfjaar gele-
den aangekondigd en nie-
mand schrok er echt van. 
Ik heb in de tussentijd veel 
verschillende dingen ge-
daan, allemaal buiten mijn 
comfortzone, en dat heeft 
voor een nieuw elan ge-
zorgd. Waarom dan nog 
verdergaan met Balthazar, 
vroeg ik me af. Ik probeer-
de een reden te verzinnen, 
maar vond er geen.”

Balthazar zit momenteel 
in de studio voor z’n vierde 
plaat. Vanneste verzorgt 
daarop nog de strijkers, 
daarna neemt ze definitief 
afscheid en gaat ze aan 
haar eerste soloalbum wer-
ken. “Wij hebben het vol-
ste respect voor Patricia’s 
beslissing”, klinkt het bij 
de band. (dvg)

Slecht nieuws voor Bal-
thazar: de meest bejubelde 
Belgische band van het 
voorbije decennium moet 
verder zonder zijn violiste. 
Patricia Vanneste (30, 
foto) stapt na veertien jaar 
uit de groep. Niet door 
ruzie, wel door het harde 
tourschema en de nood aan 
nieuwe uitdagingen. Dat 
vertelt ze vandaag in 
Knack. 

“Balthazar heeft me veel 
gegeven, maar ik kreeg het 
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Balthazar moet verder zonder violiste

Het kan niet op 
voor Baba Yega, de 
mysterieuze dans-
act die in 2016 Bel-
gium’s Got Talent 
won. Er zijn niet 
alleen de shows en 
de bioscoopfilm, 
vanaf 2 mei ligt 
ook hun eerste 
strip in de winkel. 
Die zal De Orde 
van S.N.O.T heten. Het strip-
verhaal volgt in grote lijnen 
het verhaal van de film, maar 

met enkele aparte
accenten. Het film-
scenario van de ge-
broeders Van Osta-
de werd bewerkt
door Steve Van Bael
die ook instond voor
het tekenwerk. Van
Bael werkte met
Merho maak aan De
Kiekeboes, maar le-
verde ook eigen ma-

teriaal af met reeksen als 
Link, Figaro en de Marc 
Coucke-strip. (jdr)

Baba Yega-film wordt nu ook een strip

Voor Laura Groeseneken (27, 
foto) ofte Sennek is het nog nagel-
bijten tot de start van het Euro-
visiesongfestival, in Lissabon zelf 
mag ze al vroeg aan de bak. Sen-
nek zingt haar nummer A Matter 
of Time als vierde tijdens de eer-
ste halve finale op 8 mei. Vroeger 
werd de startvolgorde geloot, 
sinds 2013 waken de producers 
van de show over de mix van de 
liedjes.

 Bij de bookmakers staat ons land
als vierde genoteerd, op

één plaatsje van de top
drie. En met 1,3 mil-
joen views op het

YouTube-kanaal van
het Songfestival,

scoort ook de clip
van A Matter of

Time meer dan
uitstekend.
(dvg)

Sennek als vierde aan 
de bak in Portugal
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