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AUTEUR KORNEEL DE RYNCK
KERSVERSE PAPA BRENGT EERSTE KINDERBOEK UIT

KORTRIJK - Gentsesteenweg 72 - T 056 25 48 50
MENEN - Kortrijkstraat 433 - T 056 51 81 51
ROESELARE - Brugsesteenweg 62 - T 051 20 10 42

“Ik wil in de eerste
plaats schrijver zijn”
KORTRIJK Korneel De Rynck werd net papa én brengt tegelijk
zijn eerste kinderboek uit. ‘Waarom een bos geen ramen heeft’ is
een bundel met 28 licht filosofische dierenverhalen voor kinderen van 8 tot 108 jaar.
Q

OPEN:

di-vr: 8u30-12u30 & 13u30-18u30
zat: 8u30-12u30 & 13u30-18u

www.dekleinebassin.be

Colli’s in de kijker
BBQ

I €25
BBQ COLL

COLLI €50
€7,49
€7,49
€3,99
€3,99
€6,99
€4,99
€4,99
€4,99
€4,99
€6,99
€6,49
€7,49
€70,88

e
500 g varkensbrochett
e
500 g kalkoenbrochett
tjes
500 g gem. kippenbou
en
telett
kipko
g
500
lapjes
ese
500 g Milan
500 g chipolata
500 g merguez
500 g Provençaalse worst
500 g witte pensen
500 g gem. pepersteak
500 g gem. kipfilet
500 g gem. rumpsteak
6 kg

€ 7,49
€ 3,99
€ 6,99
€ 6,49
€ 6,99
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

500 g varkensbrochetten
500 g gem. kippenboutjes
500 g Milanese lapjes
500 g gem. kipfilet
500 g gem. pepersteak
250 g chipolata
250 g merguez
250 g BBQ-worst
250 g witte pensen
3,5 kg

NU VOOR

€50

NU VOOR

FEESTCOLLI
Q
B
BQ
€69
BB

€ 7,49
€ 7,49
€ 3,99
€ 3,99
€ 6,99
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,99
€ 17,99
€ 6,49
€16,98
€ 83,90

500g varkensbrochette
500g kalkoenbrochette
500g gem. kippenboutjes
500g kipkoteletten
500g Milanese lapjes
250g chipolata
250g merguez
250g Provençaalse worst
500g witte pensen
€ 41,93 600g lamskroon
500g gem. kipfilet
1 kg côte à l’os wit-blauw

€25

5,850 kg

LLI €25
BBQ CO

Hetzij €7,14/kg

NU VOOR

€69

€25

Hetzij €11,79/kg

Hetzij €7,14/kg

TOPPER €10

TOPPER €20

500 g koteletten n.k.
500 g vers spek
500 g BBQ-worst
500 g kippenbillen
500 g gehakt n.k.

500 g biefstukken
500 g gem. stoofvlees
500 g varkensschnitzels
500 g gehakt n.k.
500 g worst n.k.
500 g kippenboutjes n.k.
500 g kaasburgers

4 st. kaasburgers
4 st. worsten n.k.
4 st. chipolata’s
4 st. boomstammetjes
4 st. spekburgers
4 st. vogels z. kop

NU voor

NU voor

NU alles
samen voor

€ 10

©VADE

€ 41,95

3,5 kg

NU VOOR

hetzij €8,33/kg

€ 7,49
€ 3,99
€ 6,99
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 6,49
€ 6,99

n
500g varkensbrochette
tjes
500g gem. kippenbou
500g Milanese lapjes
250g chipolata
250g merguez
250g Provençaalse worst
250g witte pensen
500g gem. kipﬁlet
500g Cowboysteak

hetzij €4,00 ’t kg

KNALCOLLI €10

€ 20

€ 10

hetzij €5,71 ’t kg

Korneel De Rynck: “Inspiratie vind ik overal.”

5KG PRIJZEN IN DE KIJKER
VALERIE DE GROODT

“En dat is eerlijk waar geen goedkoop commercieel zinnetje. ‘Waarom een bos geen ramen heeft’
is net zo goed een boek voor kinderen als voor
volwassenen die nog met verwondering naar de
wereld kijken”, vertelt Korneel enthousiast.
Dat Korneel ons een kinderboek voorstelt, mag
verbazen. Hij bracht al enkele geschiedkundige
boeken uit, maar een kinderboek is toch helemaal
iets anders? “Ik ben helemaal mee met het motto
van Monty Python And now something completely different”, lacht hij. “Mijn allereerste boek, ‘De
Tuin van Tito’, ging over oorlog en vrede, zware
materie dus. Na het schrijven van dat boek had ik
behoefte aan iets lichters. Op een mooie zomerdag zette ik me buiten en begon uit de losse pols
een verhaal te schrijven. Dat eerste verhaal was
compleet belachelijk en heeft het boek niet gehaald. Maar ik had wel de smaak te pakken. Het
tweede verhaal, ‘De spin en de vlieg’, staat wel in
het boek. Daarmee was de toon gezet. Tussen enkele projecten door ben ik gelijkaardige verhalen
blijven schrijven.”

“Ik vind het
hartverwarmend
dat ik zelf iets voor
mijn zoon heb
geschreven.”
SMAAKT NAAR MEER
Korneel studeerde geschiedenis maar heeft bredere ambities.
“Ik wil in de eerste plaats schrijver zijn. Dit kinderboek schrijven was een heel nieuwe ervaring
die zeker smaakt naar meer. Voor een geschiedenisproject moet je veel bronnen en literatuur raadplegen en daarnaast ook heel wat interviews afnemen. Hiermee had ik vaak maar één zin nodig en

ik was vertrokken. Mijn verbeelding deed de rest.
Het is zeker mijn droom om ooit ook een roman te
schrijven. Maar dat is iets voor later. Ik geloof dat
je daarvoor zelf al wat moet hebben meegemaakt
in het leven.”
DIERENWERELD
Naar inspiratie moest Korneel niet lang zoeken.
“Inspiratie vind ik overal. Iets dat ik zie bij mensen, het gedrag van vrienden of een ergernis waar
je mee worstelt. Het kan allemaal leiden tot een
nieuw verhaal”. Die verhalen uit de mensenwereld vertaalde Korneel in ‘Waarom een bos geen
ramen heeft’ naar de dierenwereld. “Een schuchtere persoon verandert in het boek bijvoorbeeld in
een wezel. En zo link ik elke menselijke eigenschap aan een specifiek dier. De verhalen vertellen met dieren komt krachtiger over. De dieren
komen soms absurde situaties tegen. Diezelfde
situaties met mensen zou leiden tot science-fictionachtige taferelen waardoor de boodschap verloren zou gaan. Met dierenpersonages kan je dat
wel én blijft de boodschap overeind”.
KLEINE SCHILDERIJEN
Voor de illustraties ging Korneel in zee met Joris
Thys.
“Ik ben zelf op zoek gegaan naar een illustrator
die ik bij mijn verhalen vond passen. Joris is van
hetzelfde geboortejaar als ik, wat ik wel leuk
vond, én zijn stijl, tussen tekening en schilderij in,
vond ik helemaal bij het boek passen. Voor de cover hebben we intensief overlegd, maar verder
heb ik hem helemaal zijn ding laten doen. Toen ik
uiteindelijk de tekeningen zag, was ik echt onder
de indruk. Het zijn kleine schilderijtjes die de
dubbelheid van mijn verhalen perfect weergeven.
Een van de tekeningen van Joris Thys gebruikten
Korneel en zijn vriendin voor het geboortekaartje
van hun zoontje Kamiel. “Nu is het nog wat
vroeg, maar later ga ik hem zeker ‘Waarom een
bos geen ramen heeft’ voorlezen. Ik vind het een
hartverwarmend idee dat ik zelf iets voor mijn
zoon heb geschreven”. Q
‘Waarom een bos geen ramen heeft’ is verschenen bij Van Halewyck en kost 16,99 euro.

in de maand mei prijzen per kilo

5 kg rumpsteaks.....................................................€ 12,98/kg
5 kg gem. stoofvlees ...............................................€ 5,98/kg
5 kg hespengebraad ...............................................€ 5,00/kg
5 kg bbq-worst ........................................................€ 3,50/kg
5 kg varkensbrochetten .........................................€ 7,98/kg
5 kg gemengde worst .............................................€ 3,50/kg
5 kg gemengd gehakt .............................................€ 3,50/kg
5 kg paardenbiefstukken........................................€ 7,98/kg
5 kg spieringkoteletten ..........................................€ 2,98/kg
5 kg filetkoteletten ..................................................€ 3,98/kg
5 kg kalkoenfilet ......................................................€ 6,98/kg
5 kg kippenbillen .....................................................€ 2,50/kg

BBQ-ACTIE

ZOMERACTIECOLLI €10
1 cowboysteak
2 varkensbrochetten
2 grillbrochetten
1 gem. kotelet
2 bbq-worsten
2 bacon bombs
10 stuks
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Liefst op bestelling op www.dekleinebassin.be
Afhalen op vrij 28 of zat 29 april 2017
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