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Fans van De Moestuin volgens Wim mogen
juichen, want het programma komt in het na-
jaar terug. Op zaterdag 31 augustus wordt de
eerste van tien afleveringen uitgezonden, op 2
november – wanneer ook de natuur in rust gaat
– de laatste. Het programma verhuist wel van
vrijdagavond naar zaterdagavond en moet de
trekker worden van De val van 1 miljoen, het
prestigieuze spelprogramma dat gepresenteerd
zal worden voor Evy Gruyaert.
In het tweede seizoen zal Wim Lybaert vooral
zijn oogst tonen en daarmee aan de slag gaan.

“Ook koken is een passie van mij. Net zoals mijn moestuin zal
ook mijn eigen buitenkeuken als decor fungeren. Ja, een buiten-
keuken, want ik haat het als mijn huis na het koken ruikt naar
gebakken vlees.” De opnames zijn nu volop aan de gang. “Pas op
11 juli viel de definitieve beslissing over een tweede reeks. We
moesten meteen vol aan de bak want we werken immers met een
levend decor. Als ik confituur wou maken, moest ik dat nog in die
week nog doen, want anders had ik geen aardbeien meer.”
Daarnaast heeft Wim nog een tweede moestuinproject lopen. Op
9 november zal Mijn Moestuin (WPG Uitgevers, 336 pagina’s,
29,95 euro), een soort moestuinhandboek, in de handel liggen.
“Maar dit staat volledig los van het tv-programma.”

‘De Moestuin’ krijgt een vervolg

DOOR OLIVIER NEESE

Wim Lybaert en Ingeborg Thérèse
Marguerite Sergeant ruilden ei-
genlijk van rol. Terwijl hij na 17

jaar als Woestijnvismedewerker met het tv-
programma De Moestuin volgens Wim naar
het voorplan schoof, ruilde zij de spotlights
in voor de wereld van yoga en meditatie.
“Ik was een héél grote fan van Blind Date”,
excuseert Wim zich haast. “Niet voor die
gênante momenten, wel het reisverslag en
de ja of neen. (enthousiast) Ik nam dat zelfs
op ! Dat was de human interest van Woes-

tijnvis, maar dan in entertainend kleedje.
En Ingeborg was zo goed in haar rol.”

Mis je het televisiewerk, Ingeborg ?
Ingeborg Thérèse Marguerite Ser-
geant : “Ik mis het niet, maar geluk-
kig is de wonde wel geheeld. Ik
vraag me soms af of ik écht heb kun-
nen uitdrukken wat ik wou. Van al
mijn tv-werk ben ik nog het meest
trots op Schuif Af. Daarin kon ik
spelen, ook al was het keihard
werken en lag mijn vel constant
open van de plaksnorren en
-baarden. Voor mij was dat
het antigif voor de primetime-
shows, als Blind Date. De
rest heb ik volgens mij netjes
gedaan naar mijn capacitei-
ten, als 22-jarige.”
Wim Lybaert : “Gere-
geld vraagt men : hoe is het
om na 17 jaar plots voor de
schermen te staan ? Voor
mij maakt dat geen bal uit.
Ik zie geen camera en bv’s,
wel mijn regisseur, mijn
cameraman, mijn vrienden.
Ik heb nooit gestreden om
met mijn kop op tv te ko-
men, het is me overko-
men. Maar gebeurde dit
toen ik 22 was, zoals bij
jou, dan zat ik hier niet.
Dat zou ik niet aange-
kund hebben.”
Ingeborg : “Televisie
vind ik nu pas weer in-

teressant. Ik wil dat me-
dium nu gebruiken voor
mijn yoga- en meditatie-

lessen, maar ik heb nog geen manier
gevonden om mijn boodschap op een toe-
gankelijke manier over te brengen. Op Vi-
taya heb ik wel eens een reeksje van veer-
tien yogalesjes gegeven. Dat zou ik nog wel
eens willen doen. Bij een Libelle TV, die
half augustus in de ether gaat, lijkt me dat
wel passen.”

Staan je vroegere en huidige job niet
haaks op elkaar ?
Ingeborg : “Er zijn linken : voor een groep
mensen staan, moeiteloos een gesprek voe-
ren. Kijk naar de programma’s die ik ge-
maakt heb : All you need is love, De Trouw-
show, Blind Date… Ze hadden bijna alle-
maal met liefde en relaties te maken. Dat is
geen toeval. Mensen samen krijgen, liefde
op aarde brengen : dat is gewoon mijn ding.
Onlangs herinnerde fotograaf en ex-klas-
makker Jan Darthet me aan mijn eindwerk
op de kunstacademie : De Ware Jakob.
Daarbij liet ik mijn klasgenoten vertellen

over relaties en vriendschap. Als 18-jarige
al ! Dat vind je nu ook terug in De Evolutie,
mijn yoga- en meditatiecentrum in Sint-
Kruis. Maar er is nog te weinig over die
wereld geweten. Men is bang van dat rare.”
Wim : “Vind je dat abnormaal ?”
Ingeborg : “Ja, omdat er niets is om bang
voor te zijn. Al sinds 1994 volg ik yoga- en
meditatieopleidingen, heb al zeven jaar een
eigen centrum, en ik ga ermee door tot ik
iedereen overtuigd heb. (lacht) Dat is mijn
missie. Ja, ik durf dat woord te gebruiken.”
Wim : “Natuurlijk Ingeborg, je moet daar-
voor uitkomen. Ik doe dat ook. Ik heb de
missie om de Vlamingen weer in hun moes-
tuin te krijgen. Sinds het programma wordt
ik iedere dag op straat aangesproken over
courgette- of tomaatplanten of krijg ik fo-
to’s doorgemaild van wat kijkers met hun
eigen groenten hebben bereid. Geweldig !”

Wim, hoe kijk jij tegenover de wereld
van yoga en meditatie ?
Wim : “Ik ken daar niets van.”
Ingeborg : “Wat een verstandige mens !”
Wim : “Waarom ?”
Ingeborg : “Meestal hebben mensen al een
oordeel klaar nog voor ze in een les hebben
gezeten of het ervaren hebben. Onlangs
heeft zelfs een arts zich ingeschreven, zodat
hij het eerst eens zelf kon voelen om dan
later bij zijn patiënten aan te bevelen. Maar
Wim, je zegt dat je meditatie niet kent,
maar ik heb mijn research gedaan en je bent
met Arnout Hauben meegereisd tijdens
Weg naar Compostela…”
Wim : “Wel, ik ging het net zeggen. Inder-
daad, daar heb je wel zulke momenten. Als
je die historische route – geschiedenis is
echt wel mijn dada, daarom ben ik ook gids
in Brugge – volgt en weet dat er zoveel
pelgrims je zijn voorgegaan…”
Ingeborg : “Op een eeuwenoud pad, dat
samenvalt met leylijnen.”
Wim : “Het is vooral de kortste route.
(lacht) Al wandelend heb je dat snel door.
Ik ben ook een enorme kerkfanaat – vooral
uit interesse voor de architectuur – en na
een drukke draaidag, had ik wel : nu wil ik
even in een kerk zitten. Je hoeft daarvoor
niet gelovig te zijn. Maar is dat meditatie ?”
Ingeborg : “Voor mij is meditatie een brug
maken van je persoonlijkheid tot de essen-
tie. Dat kan je ook al strijkend, al wande-
lend of zelfs al tuinierend overkomen. Voor
mijn man, Roland Keyaert, is dat ook de
tocht naar Compostela. Ieder jaar stapt hij
samen met een vriend tien dagen van de
trektocht af en op 21 september – hij wordt
er dit jaar 60 – wil hij Compostela bereiken.
Telkens als hij van zo’n missie thuiskomt,
zie ik weer de man waarop ik verliefd ge-
worden ben. Zelf sta ik dankzij de yoga en
meditatie nu ook veel meer op aarde dan ten
tijde van Blind Date. Ik weet niet waar ik
toen zat, maar zeker niet hier. Gekunstelde
settings, studio’s, airco… Ik had geen enke-
le voeling met real life.”

Mensen vinden je raar of begrijpen je
niet. Raakt die kritiek je nog ?
Ingeborg : “Ik heb enkele truukjes om dat
niet te voelen, maar tegelijkertijd laat ik die
soms los om raakbaar te blijven, om mijn
passie te blijven leven en verdedigen. Ie-
mand kan er niets over zeggen als hij of zij

Aan tafel met Wim Lybaert en

Een tv-maker en spirituele
Q BRUGGE – Wat zou er gebeuren als je tv-maker Wim Lybaert (44) samenbrengt met ge-
wezen mediafiguur en huidig meditatiedocente Ingeborg Thérèse Marguerite Sergeant
(46) ? Die vraag weerklonk tijdens de brainstorming voor onze zomerreeks, waarbij we
telkens twee bekende streekgenoten uit een andere sector met elkaar samenbrengen. Het
antwoord : een bijna vier uur durend, dolenthousiast gesprek in brasserie Clos du Midi.
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ZOMERINTERVIEW

“WAT WOESTIJNVIS DIT
JAAR TEGENKWAM, IS
EIGENLIJK HEEL GOED
VOOR ONS GEWEEST”
WIM LYBAERT



dat je drie jonge kinderen hebt en dat jij en
je vrouw zo’n hectische job hebben. Hoe
doe je dat ? Want ik zie een enorm energie-
ke man naast me zitten.”
Wim : “Wel, daags na een zware draaipe-
riode heb ik voor heel mijn hele crew
gekookt en toen vroegen mijn collega’s
dat ook : hoe doe je dat ? Maar alle
respect voor mijn fantastische vrouw,
die een stapje terug heeft gezet en nu
26 uur per week werkt.”
Ingeborg : “Ja, dat kan niet anders.”
Wim : “Deels vind ik dat ook frustre-
rend en vervelend omdat ik weet wat ze
kán. Ze zou een heel goeie eindredactrice
kunnen zijn. Ik ben een grote feminist op
dat vlak. Ik word ook kwaad als ze vrou-
wen vanaf 45 aan de kant schuiven. Net
dan worden ze goed : kinderen uit het huis,
mentale rust. En vrouwen zijn in veel din-
gen, zoals onderhandelen, gewoon beter.”

Wim, voor het eerst werk je nu samen
met je vrouw. Hoe is dat ?
Wim : “Ik had maar de financiële ruimte
voor een halftijdse researcher en dan vind
ik mijn vrouw de beste die er is. Maar ik
vind het wel gevaarlijk, want dan dreig je
ook thuis constant met je werk bezig te
zijn, terwijl ik net dat wil vermijden.
Daarom ben ik ook in Brugge blijven wo-
nen. Niet alleen omdat ik dit als chauvi-
nist de mooiste stad ter wereld vind, maar
ook om een fysieke en mentale afstand
tussen thuis en werk te bewaren. Maar
ik ben wel keihard : soms zit ik haar al
om 6 uur opdrachten te mailen…”
Ingeborg : “Mijn echtgenoot was
ook mijn manager. Ten tijde van
Door de wind voerde hij me ’s
nachts naar alle optredens. Zo heb-
ben we elkaar leren kennen. Als we
een professionele meeting hadden,
maakte ik me speciaal op, ook al
hadden we toen al een relatie.
(lacht) Ook wij hebben een afstand
tussen ons werk en thuis, als is dat
maar een gangetje van twee meter.
Ik heb wel nooit file. Het enige wat
ik onderweg kan tegenkomen is
onze kat.” (lacht)
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het niet zelf ervaren heeft. Bij mij was dat
ook zo. Op mijn 32ste had ik alles bereikt :
ik was beroemd, ik zong en acteerde, ver-
diende op mijn hoogtepunt een auto per af-
levering, had een fantastische man, een leuk
kindje, de haag was perfect… Maar ik was
doodongelukkig. De zinloosheid van het be-
staan. Veel mensen komen niet op dat punt
omdat ze altijd nog een droom najagen.
Maar het leven zit hem niet in succes, dat al
dan niet weergegeven wordt in kijkcijfers.”
Wim : “Wel Ingeborg, wat Woestijnvis dit
jaar tegenkwam, is eigenlijk heel goed voor
ons geweest. We waren aan het zweven.
Vijftien jaar werden onze programma’s be-
jubeld, elk jaar reden we met een koffer vol
televisiesterren naar huis. Vorig jaar hadden
we er met rijzende ster Sofie Lemaire maar
één. De eerste avond op Vier haalden we
nog goeie kijkcijfers, maar de tweede avond
zaten we nog maar op een vierde. We wa-
ren echt in shock !”
Ingeborg : “Dat vind ik dan weer zo god-
delijk : 1 miljoen of 250.000 kijkers, dat
voel je toch niet ?”
Wim : “Natuurlijk niet, maar het is toch
een vorm van appreciatie. Vijftien jaar lang
werden we de hemel ingeprezen, maar toen
we plots slecht scoorden, stond iedereen
klaar om ons neer te halen. Vier- en Woes-
tijnbashing. Ik had een Twitteraccount aan-
gemaakt om de reacties te kunnen volgen,
maar ik heb dat meteen weer gedeletet. Kri-
tiek vind ik normaal heel goed omdat het je
scherp houdt, maar wat je daar leest…”

Ingeborg, kan jij op zo’n moment Woes-
tijnvis helpen ?
Ingeborg : (overtuigend) “Sowieso ! Kom
een weekend naar De Evolutie en jullie ko-
men weer blinkend buiten. Gaan we het
proberen ? Weer tot de essentie komen, le-
ren uit mislukkingen – tussen aanhalingste-
kens, want ik vond bijvoorbeeld De Kruit-
fabriek wél goed – merken hoe relatief
feedback is… (neemt een bloempotje vast)
Als we naar dit kijken, gaan we drie ver-
schillende meningen hebben. Als je alles in
perspectief zet, krijg je weer ademruimte en
zie je weer andere mogelijkheden.”
Wim : “Na twee maanden heb ik gezegd :
de kijkcijfers kunnen nu voor mij de boom
in. Enkel tegen mijn vrouw, die ook bij
Woestijnvis werkt, heb ik toevertrouwd dat
ik met De Moestuin 100.000 kijkers wilde
halen. Dat is ook gelukt en ik was zo blij als
een kind, maar dat is eigenlijk niets ! Mijn
minste programma haalde 350.000 kijkers,
op Canvas.”
Ingeborg : “Heb je al eens iets voor een vol
Sportpaleis gezegd ? Dan spreek je voor
25.000 mensen. Dat is al een immense erva-
ring. En dat maal vier !”

Wim : “Maar ik ben zo. Ik beheer ook de
Facebookpagina van De Moestuin – ik ben
zo’n pipo die niet gelooft dat iemand anders
dat even goed kan doen – en ik was zielsge-
lukkig toen ik meer volgers had dan de an-
dere tuinprogramma’s.”

Wim, in november komt je boek, uiter-
aard over moestuinieren, uit. Ingeborg
heeft ook al enkele boeken geschreven.
Opmerkelijk hoe televisiemensen naar
het geschreven woord grijpen.
Wim : “Wie schrijft die blijft. Al de rest die
ik gemaakt heb, zal nooit meer heruitgezon-
den of besproken worden. Televisie is zo
vergankelijk. Met dat boek laat ik toch iets
tastbaars na. Vroeger had je nog dvd’s,
maar ook die verdwijnen. Tegenwoordig
staat alles op harde schijf, is alles virtueel.”
Ingeborg : “Ik heb niets gespaard : geen
dvd, geen Gouden Oog... Bewust, want dat
gaf me een vrij gevoel. Bovendien moet ik
dat allemaal ook niet meer verhuizen. Soms
vindt mijn 19-jarige zoon Robin, die nu
toneelschool volgt, een fragment op You-
Tube en zegt dan verwonderd : heb jij écht
voor zoveel volk opgetreden ?”
Wim : “Maar je moet toch iets nalaten ?”
Ingeborg : “Geloof je dat echt ?”
Wim : “Weet je, mijn twee zonen en doch-
ter hebben elk een Ikeadoos, waarin ik al

hun kaartjes, tekeningen en prullen bewaar.
Anders slingert dat rond en gooi je het bij
de eerstvolgende grote kuis weg. Mijn oud-
ste zoon is nu 8 en ik ben al aan zijn derde
box bezig. Tof, toch ? Later, als ze verstan-
dig genoeg zijn, krijgen ze dat mee, al doen
ze nu al niet liever dan erin te snuisteren.”
Ingeborg : “Dat vind ik een 8 op 10 op de
toets van vader waard, hoor. Ik schrik ervan

Ingeborg Thérèse Marguerite Sergeant

coach met een eigen missie

“OP MIJN HOOGTEPUNT
VERDIENDE IK EEN AUTO
PER AFLEVERING, MAAR IK
WAS DOODONGELUKKIG”
INGEBORG T. M. SERGEANT

ZOMERINTERVIEW

Bij het grote publiek zal Ingeborg altijd bekend staan als de
immer opgewekte zangeres en tv-presentatrice, maar die bv-we-
reld ligt al een tijdje achter haar. Nu legt Ingeborg Thérèse Mar-
guerite Sergeant (“ik zie liever mijn volledige naam verschijnen,
want mijn zusje, die gestorven is voor ik geboren was, heette ook
Ingeborg en dat heeft me toch wel getekend”), zich volledig toe
op yoga en meditatie. 
In 1994 kwam ze voor het eerst in aanraking met yoga. Sinds
zeven jaar heeft ze met De Evolutie een eigen yoga- en meditatie-
centrum in de Bisschopsdreef in Sint-Kruis, waar naast haar nog
twaalf gastdocenten workshops en groep- en individuele sessies
geven. “Yoga en meditatie : het zijn twee kleine woorden, maar

het omvat ons hele leven. We merken dat er soms nogal snel
antidepressiva wordt voorgeschreven. De visie van De Evolutie is
dat je heel wat emoties niet hoeft tegen te houden of onderdruk-
ken, maar die wel onder begeleiding kan verwelkomen en daaruit
veel kan leren. Zo behandelt dru yoga, een zachte en erg toegan-
kelijke yogavorm die ikzelf tweemaal per week doceer, stress op
een diep niveau.”

q Op 6 en 7 september organiseert ‘De Evolutie’ een starters-
weekend, waar iedereen kan leren mediteren. Meer info :
www.ingeborg.ws

Het nieuwe leven van Ingeborg

qMet dank aan Sabine De Bondt en Tom Vandewiele van
brasserie/feestzaal Clos du Midi, Gistelse Steenweg 348 in
Sint-Andries. Na een heerlijk tapasbordje van het huis
koos Ingeborg voor Zeebrugse sliptongetjes, terwijl
Wim de Ierse rib eye, gebakken in Jack Danielsaro-
ma, met bearnaisesaus prefereerde. Als afsluiter
volgde er een verwenkoffie met uitgebreid des-
sertbord. Meer info : www.closdumidi.be


