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“Terug naar Lille
verhuizen was de

juiste keuze”ZA
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LOCATIE 5, Rolleken, Lille

Wekelijks wandelen we met een bekende
Kempenaar langs plekken in de regio die

voor hem of haar een bijzondere betekenis
hebben.

Beroep:
Actrice, theatermaakster

Woonplaats:
Lille

PERSOONLIJK 
KEMPEN
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“Ik ben ‘die 
theatermadam van de 
Kempen’ geworden”

TEKST: SANDRA GASTEN | FOTO'S: JOREN DE WEERDT

Begin, heet de nieuwe theatermono-
loog van de Lilse Elena Peeters (29). 
Eind oktober staat ze ermee te blinken 
in Cultuurhuis de Warande, daarna 
trekt ze op tournee door Vlaanderen. 
“We hebben in Turnhout onze artistie-
ke vlag geplant en dat voelt goed.”

Voor Johnyboy voerde ze gesprekken met Ameri-
kaanse gevangenen, ELENA ging over haar pel-
grimstocht naar Rome. Net als in die vorige pro-
ducties wil Elena ook nu weer verhalen vertellen. 
“Voor mijn afstudeerproject op het Conservatori-
um in Antwerpen moest ik een vraag onderzoeken 
en creatief uitwerken. ‘Wat is jouw noodzaak?’, 
vroegen ze. Wat had ik te vertellen? Wist ik veel. 
Tegelijk voelde ik dat ik op een kruispunt stond 
toen, dat ik moest bepalen welke richting ik kon 
uitgaan. Zo is die goesting gekomen om kleinmen-
selijke verhalen te brengen. Net als de goesting om 
te spelen sterk is gegroeid. Elk jaar heb ik me er op 
het Conservatorium over verwonderd dat ik slaag-
de. Toch wist ik: dit is het! Volgens mijn moeder 
was dat niet zo vreemd. Ik had bij mijn geboorte 
zo hard gebruld dat dat wel een voorbode voor 
mijn acteercarrière moest zijn. En intussen kan ik 
van mijn theaterwerk leven.”
Haar nieuwe monoloog Begin is het eerste deel 
van een trilogie. “Het idee kreeg ik toen ik uit de 
supermarkt kwam. Ik bedacht me dat een kassier-
ster een grote invloed op mijn gemoed kan heb-
ben, en zo ook op de rest van mijn dag. Zo hebben 
verschillende mensen in een leven een invloed op 
anderen. En dat start al vanaf de geboorte. Een 
mensenleven gaat immers door veel handen en al 
die handen hebben een impact.” 
Om de voorstelling te maken, ging Elena praten 
met vroedvrouwen, met grootouders, ouders en 
kinderen en keek ze zelfs toe tijdens de bevalling 
van een goede vriendin. “Vier dagen later ontdek-
te ik dat ik zelf zwanger was”, glimlacht ze.

2. Atelier De Vonder - Turnhout
Beste vriendinnen
Voor onze tweede locatie trekken we naar een 
ander mooi pand: keramiekatelier De Vonder in 
Turnhout. Wanneer we aanbellen, komt Nes, 
de hond des huizes, ons begroeten. Samen met 
Michelle Heylen (44), de keramiste van het huis 
én een van Elena’s beste vriendinnen. “Ondanks 

1. Houten zaal de Warande - Turnhout
Warme plek in de stad

Voor haar monoloog
koos Elena bewust
voor de kleinere Hou-
ten zaal in Cultuurhuis
de Warande. “Toen we
zes jaar geleden terug
naar de Kempen wa-

ren verhuisd, kwamen we hier naar een voorstel-
ling van Bruno Vanden Broecke kijken. We raak-
ten aan de praat met programmator Bert Heylen 
die mij uitnodigde om mijn volgende voorstelling, 
mijn monoloog Johnyboy, hier te maken. Zes we-
ken kon ik over de Houten zaal beschikken, een 
plek waar veel producties tot leven komen omdat 
de akoestiek en de sfeer er zo fantastisch zijn. 
Sindsdien is er een huisvriendschap gestart tussen 
de Warande en SLAK, het miniproductiehuis dat 
ik met mijn man en geluidskunstenaar Adriaan Se-
verins heb”, vertelt ze.
De zaal ligt op de tweede verdieping en heeft een 
prachtig zicht op het Gerechtshof. De met hout be-
klede muren creëren instant warmte. “En wanneer
je de gordijnen over de hele ruimte dichtschuift, 
zit je precies in een zwarte box. Ik ben echt ver-
liefd op deze plek. We zijn dankbaar dat we er ge-
bruik van kunnen maken.” 
Op de vloer liggen stukken tekst, in reepjes ge-
knipt en in verschillende kleuren gemarkeerd. “De 
bedoeling is om alle stukjes organisch tot één mo-
noloog samen te voegen”, legt de actrice uit. “Of 
dat lukt, weet ik pas na de try-out eind oktober.” 
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LOCATIE 2, 
Atelier De 
Vonder, 
Turnhout

LOCATIE 1,
Houten zaal

in de
Warande,
Turnhout

het leeftijdsverschil tussen ons”, lacht ze. “Ik koes-
ter de vriendschap die we hebben. We leerden el-
kaar drie jaar geleden kennen op een pottenbak-
kerskamp dat mijn vader in Frankrijk organiseer-
de. Samen een week potten draaien, de rust 
ervaren en praten leidde tot een groepje van drie 
besties.” “Vergeet dus zeker Sandra niet te vermel-
den”, pikt Michelle in. “Anders voelt die zich wat 
achteruitgeschoven.” 
Michelle leerde het vak bij Elena’s vader. “Hij 
spoorde me aan om zelf een atelier te starten, wat 
nu goed loopt. Elena ken ik al van kleinsaf, toen ze 
als jong meisje in het atelier van haar vader rond-
liep.” 
“En ik kende haar als de rosse Michelle, een dame 
die altijd goedgezind was”, lacht de actrice. Ook zij 
leerde de kneepjes van het ambacht bij haar vader, 
Jan Welffens, die al meer dan dertig jaar Potterij 
Het Rolleken in Lille heeft. “Ik ben opgegroeid met 
draaischijf en klei. Intussen is mijn vader 73 en of-

ficieel met pensioen,
maar door de grote
vraag naar cursussen
heeft hij het drukker
dan ooit. Mensen zoe-
ken vandaag die traag-
heid echt op.”

3. De Innerlijke Bron - Beerse
Stevige spiermassages

Die verstilling vindt
Elena zelf bij de Inner-
lijke Bron, de praktijk
van Jan De Kock en
Katelijne Eulaers. Jan
en Katelijne zijn niet
thuis, dus nemen we

foto’s in de tuin. We kijken wel uit op de Leemzaal,
de plek waar de actrice zich maandelijks laat ver-
wennen met een therapeutische massage. “Dit 
huis staat voor mij voor zelfzorg. Enkele jaren ge-
leden kampte mijn man met psychologische pro-
blemen, waardoor heel wat zorgen op mij terecht-
kwamen. Als bedanking trakteerde hij me op een 
verwenpakket met massage. Sindsdien ben ik blij-
ven komen. Het is ongelooflijk wat Jan met zijn 
handen doet en hoe behendig hij met de hand-
doek goochelt zodat je lichaam altijd deels bedekt 
blijft”, vertelt ze. 
Haar vrienden gaven haar een jaar geleden nog 
zo’n geweldig geschenk. Na de bevalling van 
dochtertje Noah Lou kreeg ze een jaarabonne-
ment cadeau. “De komst van ons kindje is fijn, 
maar vraagt energie. Ik moet nog wat zoeken naar 
een goede balans tussen het werk en de opvoe-
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LOCATIE 3, De Innerlijke Bron, Beerse

ding. Wanneer ik stress heb, voel ik dat vaak in 
mijn schouders. Omdat ik hier elke zes weken 
naartoe kom, ben ik die pijn nu altijd voor. En het 
mag best een pittige sessie zijn: ik hou wel van 
handen die mijn spieren stevig aanpakken. Dat 
voelt geweldig, dat kan ik je verzekeren.”

4. Koffie en Moor - Lille
Schrijfplek

“Het enige wat ik mis
uit Antwerpen, zijn de
koffiebars”, vertrouwt
Elena ons toe, op weg
naar onze voorlaatste
halte. “Ik vind het
heerlijk om mijn thea-
terteksten te schrijven

met geluid op de achtergrond. Daarvoor trok ik in 
Antwerpen altijd naar een koffiebar. Nu nog durf 
ik naar ’t Stad te pendelen om er in mijn favoriete 
koffiebar te gaan zitten. Bovendien kon je er snel 
afspreken met iemand, terwijl je hier altijd vooraf 
moet plannen. Daar heb ik na mijn verhuis naar de 
Kempen wel wat moeite mee gehad”, zegt ze. 
Maar gelukkig is er Koffie en Moor in Lille, waar 
Elena delen van haar nieuwe monoloog Begin 
schreef. Omdat ze hier ook vaak komt vergaderen 
voor haar productiehuis SLAK, begint ze zich stil-
aan een local te voelen. En dat betekent ook dat 
mensen haar leren kennen. Een tijd geleden werd 
ze gevraagd voor de podcast Het Kempenoffensief 
en regelmatig mag ze de presentatie van een lo-
kaal initiatief op zich nemen. “De mensen weten 
me te vinden”, zegt ze. “En afspreken met vrien-
den lukt ook. De contacten zijn zelfs intenser. 
Vrienden komen een hele namiddag barbecueën 
of bij ons kamperen in de tuin.”
Uitbater Joren, die samen met kersverse mama 
Josien de zaak uitbaat, serveert ons een cappucci-
no royal. “Een koffie met een vleugje honing. Ge-
woonweg heerlijk!” 
“Naast de speciale koffies staan er ook croque 
monsieur, spaghetti en vol-au-vent op de kaart. En 

“Misschien krijg je in een 
stad meer impulsen, maar 
nu kan ik beter 
observeren, omdat er een 
grotere afstand is” 
ELENA PEETERS



LOCATIE 4, 
Koffie en 
Moor, Lille

daan én onze huwelijksnacht brachten
we in deze B&B door. En kijk, nu

meer dan tien jaar later, zijn we
zelf letterlijk op deze wande-

ling komen wonen. Dit is dus
een beetje de toer van mijn leven”,

glimlacht ze. “Met onze hond Leon ko-
men we hier nog elke dag. Via de maïs-

velden, de weiden met paarden en bossen
komen we tot aan het atelier van mijn vader. 

Het is ook de route waarop ik mijn teksten vanbui-
ten leer. Ik laat mijn gsm thuis en geniet van de 
stilte. Ik word deze plek nooit beu.” 
En heeft ze er nog geen spijt van gehad dat ze het 
culturele leven in Antwerpen heeft achtergelaten? 
“Absoluut niet. We vreesden eerst dat we ál ons 
werk en onze contacten in de theaterwereld zou-
den kwijtraken. Niets was minder waar. Die con-
tacten en dat werk zijn gebleven. We hebben onze 
vlag geplant in de Warande en dat voelt goed. Mis-
schien krijg je in een stad meer impulsen, maar nu 
kan ik beter observeren, omdat er een grotere af-
stand is. Er komen andere dingen voor in de 
plaats. Vandaag ben ik ‘die theatermadam van de 
Kempen’ geworden en dat is prima.” W 

INFO:  www.elenapeeters.be, Begin, vanaf 28 oktober op 
tournee door Vlaanderen

dat is ok. Ik heb die Kempense charme 
leren omarmen, het hoeft allemaal 
niet zo hip te zijn.”

5. Rolleken - Lille
De toer van mijn leven
Samen met de fotograaf rijden we naar 
de laatste halte. We spreken af aan B&B 
Rolleken 24, maar passeren eerst Elena’s wo-
ning én die van haar ouders, want ze wonen let-
terlijk op een boogscheut van elkaar. “Toen ons 
toekomstig huis te koop stond, hebben we een bod 
gedaan, ook al woonden we nog in Antwerpen. We 
waren direct verliefd op het huis, de tuin en de om-
geving. Toch moesten we even slikken toen de be-
slissing was gevallen. Waren we niet te impulsief 
geweest? Wilden we wel zo ver gaan wonen? Maar 
zes jaar later weet ik dat het de juiste keuze was.”
Via een kasseiweggetje komen we aan de bed and 
breakfast, de plek waar Elena’s favoriete wande-
ling start. “Dit is de wandeling die Adriaan en ik 

als vrienden deden, tot
die avond toen hij me
vertelde dat hij ver-
liefd op me was. Onze
huwelijksceremonie
hebben we in de tuin
van mijn ouders ge-

Tip 
van Elena

“Een van mijn favoriete eetplekjes
is het Griekse restaurant MZE

in Herentals, waar we elk
jaar onze huwelijks
verjaardag vieren”
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