
Het huwelijksfeest van ‘Idool’-jurylid Sylvia Van Driessche met Neveneffect Jelle De 
Beule, bekend van onder meer ‘Basta’ vond, zoals je vorige week kon lezen, plaats 
in een circustent op de weide van Sylvia’s opa in Zele, aan de Durme. Een week 
lang kreeg het feest, zoals was gepland, voor de rechtstreekse familie van het 
tweetal een vervolg in het Italiaanse Toscane. Belvilla, de specialist in het verhuren 
van vakantiewoningen, had voor het pasgetrouwde stel en hun familie een ruime 
15de-eeuwse woning voorzien in Alica, een gehucht van Palaia, tussen Pisa en 
Firenze. Op een rustige heuvel in het goddelijk mooie en rustige Toscane…

De ‘jonge garde’ op stap met de ruime minibus.

Huwelijksreis 
met de hele familie

Jelle en Sylvia aan de 
wereldberoemde Ponto 
Vecchio in Firenze.

Op wandel 
in de buurt.

Jelle en Sylvia aan hun 
vakantiewoning Tutto 
Alica in het Toscaanse 
dorpje Alica di Palaia. Ze 
verbleven er ruim een 
week met de hele familie.

Even de scheve 
toren rechtduwen: 
een klassiek kiekje 
dat elke toerist in 
Pisa laat maken, 
ook Sylvia.‘ IDOOL’-JURYLID SYLVIA EN NEVENEFFECT 

JELLE ALS PASGETROUWD STEL IN TOSCANE
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JELLE ALS GIDS
Het vertrek was al daags na het huwelijk, en 
de familie werd meteen al opgesplitst in twee 
groepen: de ouders van bruid en bruidegom 
vlogen met de kleinkinderen naar Firenze, 
de ‘jonge garde’ deed de verplaatsing met de 
ruime minibus, die ter plaatse zou worden 
gebruikt voor de uitstappen. Enkel Ajella, de 
oudere zus van Jelle, kon wegens omstan-
digheden niet mee. Wel van de partij waren 
Jelles tweelingzus Ilona en Sylvia’s oudere 
broer David en jongere zus Ellen, met hun 
partners en de (vijf) kinderen. Onder wie Ellis, 
het twee jaar oude zoontje van het kersverse 
bruidspaar.

“Het was bijwijlen druk, maar toch was het 
leuk om samen die week door te brengen”, 
aldus Sylvia.
Voor de uitstappen naar Firenze, Pisa en 
Lucca was Jelle de gids van dienst, want vorig 
jaar was hij, samen met Sylvia en de andere 
Neveneffecten met hun partners, al in Toscane 
geweest. De scheve toren, de Ponte Vecchio, de 
kunstenaars die Firenze op de kaart hebben 
gezet: de hele familie kreeg op elke straathoek 
de passende uitleg erbij. Uiteraard werd, speci-
aal voor de vrouwen, genoeg tijd vrij gehouden 
om te shoppen in de mooie winkelstraten van 
deze Italiaanse parels. Niet voor niets wordt 
Italië het mekka van de mode genoemd.

NAAR THAILAND
Maar het was niet altijd kunst, cultuur en 
kleren: de Toscaanse regio heeft nog veel 
meer te bieden. Lekker eten bijvoorbeeld, 
met een passend wijntje erbij. Voor de 
godendrank moest het gezelschap trouwens 
niet ver lopen: de eigenaar van de vakantie-
woning Tutto Alica heeft immers ook zijn 
eigen wijn.
Al even gezellig als de momenten aan tafel 
waren de zonnige uren aan het prachtige 
zwembad in de tuin van de vakantiewoning. 
Onder het waakzame oog van ouders en 
grootouders konden de jongsten van het 
gezelschap hun hartje ophalen.

Voor de echte romantische huwelijksreis 
met z’n tweetjes moeten Jelle en Sylvia 
wachten tot september, wanneer ze Sylvia’s 
broer David, die al zeven jaar in Thailand 
woont, gaan opzoeken. In afwachting wordt 
het voor de twee weer even business as 
usual.  

Met dank aan Belvilla, de specialist in 
verhuur van vakantiewoningen 
(www.belvilla.com), en Hyundai, voor 
het gebruik van hun H1 People.

Het hoort bij Toscane: 
een rit met de Vespa.

Aan het zwembad van 
hun vakantiewoning.

1. Italiaans eetfestijn in 
de feestzaal vlakbij het 
zwembad: Sylvia en Jelle 
trakteren de familie.

2. Sylvia met zus Ellen 
(links), Jelle met 
tweelingzus Ilona.

3. Gelegenheidsgids Jelle 
geeft uitleg voor Sylvia, 
broer David en vader 
Marc.

4. Even het ‘bruingehalte’ 
meten: Sylvia met haar 
Thaise schoonzus Aey.

5. Dolce far niente: Sylvia 
geniet van de Toscaanse 
zon.

6. Genieten van de Italiaanse 
kost, op een zonnig 
terras.

7. Jelle leert zoontje Ellis 
zwemmen.

8. Aan de ontbijttafel.

9. De hele groep in Firenze.
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