
De Kolonie in As is de taverne van Arbeidskansen, een organisa-
tie voor werkzoekenden die moeilijk aan de bak gekomen op de 
reguliere arbeidsmarkt. De keuken is degelijk en betaalbaar.

De Kolonie is ondergebracht op een domein 
met een gevarieerde geschiedenis. Vanaf 
het begin van de vorige eeuw was er eerst 
een Duitse vliegschool gevestigd, daarna 
een opleidingscentrum voor Belgische pilo-
ten, een opvangcentrum voor verzwakte 
stadskinderen en een tehuis voor jongeren 
uit een familiale probleemsituatie. In 2011 
werd het complex gekocht door de vzw Ar-
beidskansen, die de gebouwen renoveerde 

voor sociale tewerkstelling. Zowel in de 
keuken als in de bediening werken enkele 
mensen met verminderde arbeidskansen. 
Het team wordt geleid door de 41-jarige 
Tom Frenssen, die na zijn studies aan hotel-
school Ter Duinen in Koksijde o.m. in La 
Butte aux Bois werkte en lesgaf. “In De Kolo-
nie brengen we geen grote gastronomie, 
maar wel smaakvolle gerechten met dag-
verse producten. Goede kost, zeg maar.”

Waarom
moet je hier
gaan eten?

Voor de vlotte keuken. 
Vispannetje, spareribs, 
koninginnenhapje, mos-
selen, gebakken kabel-
jauw met gewokte groen-
ten en wittewijnsaus: al-
lemaal gewoon lekker.
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Praktisch
Adres: Bilzerweg 88, As, 

089/59.23.62
Open: ma-za 10-20 u. 
Web: arbeidskansen.be
Prijs: gerechten €7,50-

16,50
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Voor het rustgevende do-
mein met speelmogelijk-
heden voor de kids en de 
Vredesmuur, een kunst-
werk van Julia Berger 
waaraan 385 kinderen 
uit As meewerkten.

Voor het interieur. Bij de 
renovatie werden heden-
daagse elementen (ver-
lichting, meubilair, 
kleuraccenten) toege-
voegd, maar de oor-
spronkelijke sfeer bleef 
behouden. 
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Kaaiman
Restaurant Kaaiman aan 
de Scheepvaartkaai in 
Hasselt gaat binnen en-
kele weken dicht. De 
ruimte wordt geïnte-
greerd in de aanpalende 
eventlocatie Kaai 16. Via 
een managementbuy-out 
komt de leiding in han-
den van Robin Freson, die
al verantwoordelijk was 
voor sales en logistiek 
van cateraar De Malle 
Koks. Wim Croonen trekt 
zich terug uit het bedrijf, 
maar blijft zaakvoerder 
van restaurant Partaasch 
in Thor Park. 

Ko�ebar van de week
Fietsbar in Hasselt

Je fiets laten herstellen en 
tijdens het wachten een kop 
ko�e of iets fris drinken en 
zelfs lunchen: dat kan in de 
Fietsbar in Hasselt. “Je kan 
ook zonder fiets langsko-
men”, zegt de 39-jarige uit-
bater Lucas Christo�els, die 
jarenlang bediende was en 
bij Syntra een opleiding tot 
fietsenmaker volgde. “Mijn 
vrouw en ik pikten het idee 
van ko�e- en fietsenzaak 
op bij Look mum no hands! 

in Londen en openden drie 
jaar geleden onze eigen 
zaak. De combinatie is ide-
aal: ik herstel en verkoop 
fietsen, Karolien zorgt voor 
de ko�e. Die kopen we aan 
bij branderij MOK in Leuven.
We hebben twee soorten 
specialty ko�e en een eigen 
blend voor latte macchiato, 
flat white, cappuccino en 
andere bereidingen.”
Info Minderbroedersstraat 54, 
Hasselt, fietsbar.com
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 UIT ETEN EN DRINKEN
Met Rudi Smeets

Degelijk en betaalbaar
De Kolonie in As

Heb jij een suggestie voor ons? Mail naar 
uitetenendrinken@hetbelangvanlimburg.be

14 CONSU 
MENT

D E  M A R K T

 Zaterdag 14 en zondag 15 september 2019


