Het T-huisje:
thee, koffie en lekkers
Het T-huisje in Kessel-Lo bestaat vijf jaar. Hoog tijd om deze plek te gaan verkennen en de drijvende
kracht hierachter in de ‘spotlight’ te zetten. Maak kennis met Marina Dubois en haar oase van rust.

Het thee- en koffiehuisje – met allerlei lekkers – is een initiatief van Marina Dubois,
een mama van zes kinderen die als thuiswerkende mama haar droom waarmaakte. Ze startte met een (piep)klein thee- en
koffiehuisje bij haar thuis, waar ze bijna
dagelijks gasten hartelijk ontvangt.
Haar zelfgemaakte lekkernijen zijn bereid
met veel zorg én met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin. Haar bedoeling was
– en is nu nog steeds – om gasten een fijne
én lekkere halte aan te bieden. Of om het
met Marina haar woorden te zeggen: “Een
plek waar mensen mogen thuiskomen,
waar je gezellig een babbeltje doet, waar je
mag nadenken of dromen, luisteren of vertellen, … of helemaal niets doen.”
Marina biedt haar gasten tal van mogelijkheden aan: ontbijt, lichte lunch met soep
en boterhammen, zelfgebakken taart,
pannenkoeken, … Of wat denk je van een
Engelse theenamiddag met scones en

sandwiches of een vertroetelontbijt? Alles
is bespreekbaar en op eenvoudig verzoek.
Het T-huisje heeft een trouw publiek,
maar dat belet niet dat er ook wel toevallige passanten komen of wandelgroepjes
die hier halt houden. Een gevarieerd publiek ook, van alle leeftijden: oudere dames, jonge mama’s in zwangerschapsverlof, vriendinnen met hun kroost, … “Een
leesclub zou hier ook perfect kunnen”,
vult Marina aan. Dat hier overwegend dames komen, zal waarschijnlijk niemand
verbazen.
Gasten ontvangen én er zelf van genieten,
zo is Marina. Je ziet haar opfleuren als ze
vertelt over de mensen die haar T-huisje
bezoeken én terugkomen. Het ‘totaalplaatje’ klopt: de ‘setting’, de gezelligheid, de
lekkernijen, de verrassings-spreuk bij de
thee… Redenen genoeg dus om de droom
van Marina mee in stand te houden.

T-huisje
Pellenbergstraat 154, 3010 Kessel-Lo
016 25 28 53
www.t-huisje.be
open iedere dag van 13u tot 17u
woensdag en zondag gesloten
reservaties zijn mogelijk

Tweede editie van
ShopVille

Nieuw biljet 5 euro
vanaf 2 mei

Op zaterdag 8 juni kan je in Leuven van 12 u. tot 18 u.
terecht voor de tweede editie van ShopVille, een beurs waar
een 25-tal eigentijdse webwinkels met een zeer uiteenlopend
aanbod voor jong en oud zich als winkeldorp voorstellen aan
het publiek. Je vindt er speelgoed, kledij, hebbedingen voor in
huis, stoffen, papierwaren, juwelen, eco en fairtrade,...

ECB-voorzitter Mario Draghi presenteerde in januari het nieuwe biljet van 5 euro, het eerste van de nieuwe Europa-serie
(zie ons nummer van september 2012).

Organisatoren Evelien Vyvey en Mario Appeltants: "De eerste
editie was een bescheiden succes. De kleinschalige, gezellige
beurs is een alternatief voor de grote drukke gekende beurzen. De ruime locatie wordt bewust niet optimaal benut, zodat bezoekers ruimte hebben om ook tussen de stands te blijven kletsen, zonder 'in de weg' te staan."
ShopVille gaat door in de gelijkvloerse zalen van de KVLV op de
Remysite, Remylaan 4, 3018 Leuven (Wijgmaal). Er is voldoende
parkeergelegenheid, de plek is zeer goed bereikbaar met het
openbaar vervoer en ook met de fiets is ShopVille vlot te vinden.
www.shopville.be

Het nieuwe biljet beschikt over de
meest geavanceerde echtheidskenmerken en kan dus moeilijker worden nagemaakt. Het meest opvallende kenmerk is het cijfer 5 dat
van smaragdgroen naar diepblauw
verandert als het biljet op en neer
wordt gekanteld. In de zilveren band is het portret van Europa
zichtbaar, een figuur uit de Griekse mythologie.
Het nieuwe biljet zal vanaf 2 mei in omloop worden gebracht.
De bedoeling is om daarna ook de andere coupures (van 10,
20, 50, 100, 200 en 500 euro) te vernieuwen. De oude serie
blijft geldig, maar de biljetten zullen geleidelijk uit roulatie
worden genomen. Voorlopig blijven zowel de nieuwe als de
oude biljetten dus naast elkaar bestaan.
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