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PORTRETTEN
DOOR CAMILLE LEMMENS EN STEVEN GRAAUWMANS & FOTO’S ANN VAN WESEMAEL

Ze zijn verknocht aan Knokke-Heist,
Brugge of Sluis. Omdat ze er een evenement

organiseren, een museum uitbaten,
cocktails serveren of winkel houden. 
9 koppen uit Knokke en omgeving. 
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PORTRETTENHANNAH VAN 
ONGEVALLE (27)
Mede-eigenaar/barman 
van cocktailbar The Pharmacy

“Het is barmán, en daar ben ik
trots op, je bent ook geen
loodgietster. Toen ik 18 was,
wist ik dat ik nooit in Knokke
wilde wonen. Na London,
Barcelona, Nice, Parijs en Am-
sterdam ben ik hier toch weer
aangespoeld. Het adres van
onze bar is top secret. Die sfeer
van geheimzinnigheid willen
we om twee redenen : deze
plek is een speakeasy zoals je die
had ten tijde van de droogleg-
ging in Amerika tussen 1920
en 1933. Die tijd is al lang
voorbij, maar we willen die ‘il-
legale’ sfeer opnieuw oproe-
pen. Daarnaast is door de soci-
ale media alles openbaar ge-
worden: wie ben je, wat doe je
– en dat wilden we niet, er is
hier geen wifi, tot spijt van wie
het benijdt. We willen terug
dat intieme moment van vroe-
ger creëren. Facebook, twit-
ter,... dat is leuk, maar hier
gaat het weer gewoon over ge-
nieten. We serveren hoofdza-
kelijk eigen recepten, in de zo-
mer ligt er elke week een nieu-
we drankkaart. Ik kan niet
niet-werken: zondag ga ik naar
Mauritius om cocktails te
proeven als jurylid van een
wedstrijd, binnenkort doe ik
enkele avonden guest barten-
ding in London en Parijs en in
september verschijnt mijn
boek Come take a sip with me.
Ik wil mensen inspireren en
blijven bijleren.” 
STEVEN GRAAUWMANS

Hannah Van Ongevalle volgde
kunsthumaniora en studeerde
theater in Brussel. Sinds okto-
ber 1013 baat ze samen met
broer Ran en vader Jan The
Pharmacy uit. In 2014 eindig-
de ze bij de beste twaalf barten-
ders in de World Class, een van
de bekendste cocktailwedstrij-
den ter wereld. Info:
https://www.facebook.com/
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PORTRETTEN THIBAULT BEKAERT
(32)
Mede-uitbater van het Bruges
Beer Museum

“Na de universiteit ging in de
leer bij mijn zus Maud, om er
het ambacht van lettersteen-
kapper te leren. Toen we sa-
men in Praag waren voor een
typografietentoonstelling, ont-
dekte ik daar het biermuseum.
En dat heeft de klik gegeven.
Terug in België vatte ik het
plan op om ook zo’n biermu-
seum uit de grond te stampen,
want tot voor kort hadden we
dat hier nog niet. Daar mogen
we best wat chauvinistischer in
zijn. De bezoekerscentra van
brouwerijen vertellen enkel de
geschiedenis van de brouwerij
en hoe bier gemaakt wordt. Ik
wilde iets opstarten dat het
brede bierverhaal vertelt, van
Brugge tot China, food pai-
ring, gastronomie - die zaken.
Los daarvan wilde ik niet het
zoveelste museum opzetten
waar je enkel artefacten ziet en
pancarten moet lezen. Ons
museum is helemaal interac-
tief en werkt met objecther-
kenning : je richt je tablet op
wat je in het museum ziet en
dan kan je er extra informatie
over lezen, beluisteren of er
meer beeldmateriaal over be-
kijken, wat je zelf wilt. Daar-
naast kunnen kinderen met
hun iPad de beelden van illus-
trator Stedho scannen en in
een verhaal van Peter Verhelst
duiken. Op het einde van de
toer is er een bierdegustatie -
dat spreekt - van bieren die je
bijna nergens anders kan proe-
ven.” STEVEN GRAAUWMANS

Thibault Bekaert studeerde
voor filosoof. Na omwegen
langs de horeca werkte hij vier
jaar als professioneel letter-
steenkapper. Sinds juli 2014
baat hij samen met Manu Ma-
ertens het eerste biermuseum
van België uit. Info: www.bru-
gesbeermuseum.com
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ISABELLE (35) &
BRUNO RALET (37)
Schoenspecialisten 

“Onze grootouders begonnen
na de oorlog met hun eerste
winkel, hier in Knokke. Daar-
na zetten onze ouders dat werk
verder en nu doen wij het.
Schoenmaker blijf bij uw leest.
Dat geldt ook voor de kinde-
ren. Er was eigenlijk geen an-
dere optie, maar het is echt een
heel leuke job. Toen we klein
waren, ging het steeds over
schoenen, schoenen, schoe-
nen, en handtassen. Tijdens de
vakanties flyerden wij op de
dijk of hielpen we in de win-
kel. We kennen de stiel door
en door. Laatst vertelde onze
pa een verhaal over zijn vader
– hoe die naar Italië reisde: dat
was toen een hele onderne-
ming. Er waren nog geen snel-
le autostrades, facturen wer-
den per post verstuurd, enzo-
verder, maar zo had hij wel
schoenen die je nergens anders
vond. In die geest willen wij
verder denken. We willen de
mensen iets anders geven dan
‘een paar schoenen’. Daarom
kun je hier ook ‘schoenpas-
feestjes’ organiseren, ter voor-
bereiding van een trouwfeest,
bijvoorbeeld. Met een hapje
en een drankje is het veel leu-
ker kiezen. Daarnaast we heb-
ben we pascabines in onze
winkels. Dus neem zeker extra
kleren mee, dan kun je probe-
ren of dat elegante hakje of die
tas ook bij je nieuwe jurk
past.”STEVEN GRAAUWMANS

Broer en zus, Isabelle en
Bruno Ralet, zijn geboren en
getogen Knokkenaars. Ze
runnen verschillende
schoenboetieks aka
feestwinkels in Knokke, Sluis,
Brugge en Kortrijk. Jaarlijks
sluiten alle winkels één dag
voor de Ralet Academy, om
medewerkers te coachen en
samen nieuwe voorstellen te
lanceren. Info: www.ralet.be

PORTRETTEN
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DIANE DEWAELE (63)
Stadsgids in Sluis

“Ik ontmoette een fijne Ne-
derlander, ben met hem ge-
trouwd en ‘versluisd’ naar deze
mooie, omwalde stad. Neen,
geen dorp, Sluis kreeg haar
stadsrechten al in 1290. Ik ben
Belgische gebleven, maar als je
hier zo lang woont, ben je toch
een halve Sluise.
Tegelijkertijd : onder de Wes-
terschelde zit dat bourgondi-
sche er toch wel ingebakken,
die mentaliteit is vergelijkbaar
met de Vlaamse. In het begin
werkte ik nog acht jaar als
grensarbeider in België, maar
sinds 1988 ben ik hier stads-
gids. Het platte ‘Knokkes’
spreek ik niet meer. Als ik
groepen gids, horen de men-
sen direct dat ik Belgische ben.
We noemen ons hier neder-
Belgen of reserve-Belgen. In
plaats van verblijfstoerisme,
hebben we hier eerder een
kooptoerisme. De toeristen
komen naar Sluis voor de ge-
zelligheid. ‘We gaan naar Hol-
land’, zeggen ze dan, ‘een
rondje Sluis’ doen. In het Bel-
fortmuseum heb je naast de
mooie raadskelder, de raads-
zaal en de burgemeesterskamer
ook het Stadsmuseum op de
tweede verdieping. Nog hoger
vind je het museum van onze
bekendste inwoner, woorden-
boekenschrijver Johan Hen-
drik van Dale. Van daaruit
voeren 90 trappen je naar het
dak van de belforttoren, met
een schitterend zicht op de
stad en de vier kilometer lange,
groene omwalling.” 
STEVEN GRAAUWMANS 

Diane Dewaele is geboren in
Knokke en woont al 42 jaar in
Sluis. Ze werkt er als stadsgids,
op haar programma staat een
bezoek aan de stad, het Belfort-
museum en een wandeling op
en rond de oude wallen. Alle
info: www.belfortsluis.nl

PORTRETTEN


