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van mijn oudste dochtertje Lucy om minder
te werken, zodat hij zich voluit kan concentreren op zijn snelgroeiend bedrijf. Maar de week
blijft hectisch.’
‘Allebei ondernemen met twee peuters die
niet naar de opvang gaan, is behoorlijk jongleren. Het was mijn keuze om hen zoveel mogelijk zelf op te voeden en tussendoor te werken.
Zonder hulp van de grootouders had dat niet
gekund. Nu en dan komt er ook een nanny. De
oudste gaat intussen naar de kleuterschool. Dat
biedt wat extra rust. Maar me-time is er tijdens
de week niet bij. Daarom is mijn zaterdag heilig. Het is de zaligste dag van de week. Mama
krijgt dan iets meer tijd voor zichzelf dan papa.’
8.00 AM – ‘Nick ontbijt met de kindjes en neemt de ochtendshift op zich. Ik trek
mijn loopschoenen aan voor mijn heerlijke
ochtendloop in het bos. Het wordt een duurloop van ruim twaalf kilometer. Zonder muziek, met alleen de rust van het bos. Even alleen
met de natuur en mijn gedachten.’
1 0 . 0 0 A M – ‘We trekken richting stad
voor een koﬃe en een Marokkaanse pannenkoek met feta en honing op de Vogeltjesmarkt.
Mijn winkel, de #lnknitsﬂagshipstore, is om
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Ik kan niet zonder:

‘M IJN LO OPS CH OENEN.
EVEN A L L EEN M ET
DE NATUUR EN M I JN
G EDACHTEN.’
B OV EN E L L E N K E G E LS H E E F T
G R O E N E V IN G E R S . IN H E T
WEEKEND OOGST ZE MET DE
K IN D E R E N PO M PO E N E N .

Mijn guilty pleasure: ‘I K

B E N VEG ETARIËR. MA AR OP ZATERDAG SLING ER EN
D E K IP P E NB LO KJ ES I N ZO ET ZURE SAUS M E WEER NA AR MIJN KIND ERTI JD.’

ONDER ZOALS VEEL
ANT WE RPE NA RE N HEE F T
HET GE Z IN KEGELS E E N
FA MILIE ABONNEMENT VO OR
DE ZOO. Z E T RE KKE N E R
MINST E NS T W E E KEER P E R

de hoek, vlak bij Den Botaniek, de botanische tuin. Zaterdag is een belangrijke verkoopdag. We springen altijd even binnen om
poolshoogte te nemen en het team succes
te wensen.’
1 2 . 0 0 P M – ‘Terwijl de jongste in de
buggy een dutje doet, wandelen we richting
zoo. Zoals veel gezinnen in de stad hebben we
een familieabonnement. We trekken er minstens twee keer per maand naartoe. De kinderen zijn er dol op.’
3 . 0 0 P M – ‘Terug thuis spreken we
af met vrienden. Soms trekken we naar
het park van Brasschaat, dat vlakbij is.
Gezellig samen aperitieven terwijl de kinderen
zich daar nog wat extra kunnen uitleven.’
6 .0 0 P M – ‘Doorheen de week eten we
zo vers en gezond mogelijk, maar op zater-

dag heb ik geen zin om te koken. Dan gaan
we steevast eten halen bij de beste Chinees in
Antwerpen, Joy’s Villa in Merksem.We zijn alle
vier fan. Een sporadisch visgerecht uitgezonderd ben ik al 15 jaar vegetariër. Behalve dus
op zaterdag. Dan slingeren de kippenblokjes
in zoetzure saus met bami, gebakken groenten
en een loempia me weer naar mijn kindertijd.’
8 .0 0 P M – ‘De kinderen gaan naar bed.
Tijdens de week hebben Nick en ik weinig
tijd om bij te praten. We sluiten onze zaterdag
af bij een goede ﬁlm en dito ﬂes wijn. Mijn
ouders zijn bourgondiërs. Mijn vader heeft een
enorme wijnkelder.Thuis hebben we van jongs
af leren proeven en nog steeds brengt hij af en
toe een goede ﬂes.’
1 1 . 0 0 P M – ‘We gaan slapen, en hopen
dat de kinderen niet te vaak wakker worden.’ 
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