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lijsterbes

dinsdag 3 en dinsdag 17 april
Lunch & Co
12 uur – zaal Cammeland
Geniet van een gezellige maaltijd bij
Lunch & Co.
prijs: leden 7 euro, niet-leden 9 euro
info: 02 719 20 76

14 uur – zaal Cammeland
Waag je kans om een gratis maaltijd bij
Resto & Co te winnen.
prijs: 0,50 euro per bingobon
Inschrijven is niet verplicht.
info: Natacha Wouters, 02 719 20 76,
www.kraainem.be

donderdag 19 april
Resto & Co
knutselnamiddag
14 uur – zaal Cammeland
Het thema is Pasen
Schrijf vóór 12 april in.
info en inschrijven: resto-co@ocmw.be
of 02 719 20 76
gratis

donderdag 26 april
Resto & Co – beweging
14 uur – zaal Cammeland
Bewegen is belangrijk. Daarom
organiseren we beweging voor senioren.
De meeste oefeningen zijn zittend
en dus toegankelijk.
gratis - Inschrijven is niet verplicht.
info en inschrijven: resto-co@ocmw.be
of 02 719 20 76
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donderdag 12 april
Resto & Co – bingo

Centen zijn vastgelegd
De gemeenteraad heeft het budget voor 2018 eindelijk goedgekeurd.
‘De goedkeuring liet even op zich wachten omdat we van de Nederlandstalige school de vraag kregen of er een luifel kon komen op de
speelplaats’, legt burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer
(Union) uit. De grote smak geld die naar de nieuwe zaal PAT gaat,
blijft een doorn in het oog van de Nederlandstalige oppositie. ‘We
zitten intussen al aan 2 miljoen euro’, merkt Luc Timmermans van
Open op. ‘Jammer genoeg gaat dat ten koste van de infrastructuurwerken aan wegen, voetpaden en fietspaden.’ Burgemeester
Cardon erkent dat er tussen 2013 en 2017 weinig herstellingen zijn
geweest. ‘In 2018 doen we een inhaalbeweging’, belooft ze. ‘En
vergeet ook niet dat vijf straten volledig werden heraangelegd.
Ook van het fietspad op de Astridlaan zullen we werk maken.’
Oppositiepartij Kraainem-Unie is van oordeel dat er vooral weinig
in huis komt van de plannen. ‘In 2016 is amper 19 procent van het
budget ook effectief uitgevoerd. Laat ons hopen dat er op dat vlak
beterschap komt en dat de meerderheid nu echt werk maakt van wat
er in de begroting is opgenomen.’ (TD)

Vroegere PWA wordt wijkwerken
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) heeft
in Kraainem, net als in alle andere Vlaamse gemeenten,
plaatsgemaakt voor ‘wijkwerken’. 24 gemeenten in HalleVilvoorde, waaronder ook de faciliteitengemeenten, doen
een beroep op intercommunale Haviland en de VDAB voor
de organisatie en ondersteuning. ‘Het vroegere PWA-stelsel
is hervormd. Het is een Vlaamse bevoegdheid geworden
en heet voortaan wijkwerken’, legt Geert De Smedt,
tijdelijke bemiddelaar wijkwerken in Kraainem uit.
‘Wijkwerkers kunnen een tijdlang werkervaring opdoen en
competenties kweken door in hun gemeente aan de slag te
gaan. Het is de bedoeling dat ze op termijn in het reguliere
arbeidscircuit terechtkomen. De taken die een wijkwerker
uitvoert zijn grotendeels dezelfde als die van het vroegere
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PWA: klein tuinonderhoud, hulp bij gemeentelijke
evenementen, kleine onderhoudswerkjes, enzovoort.
Ook voor de klanten die een beroep doen op de wijkwerkers
zijn er nauwelijks wijzigingen in het systeem. De PWA-cheques
heten nu gewoon wijkwerkencheques.’ De praktische
organisatie van het wijkwerken verloopt in Kraainem
nog wat moeilijk. ‘In de maand april is er telefonische
permanentie voor wijkwerkers en klanten op het nummer
0492 90 08 49’, legt Famke Soenen van Haviland uit. ‘Een
afspraak maken met de bemiddelaar voor het wijkwerken
kan altijd. Echte zitdagen zijn er pas vanaf 1 mei in het
gemeentehuis. Voor meer informatie daarover hou je
het best de gemeentelijke website in de gaten.’ (TD)

I N F O R M AT I E

Telex

Op zoek naar
wat er nodig is
Ook de herziening van het meerjarenplan heeft de goedkeuring van de
gemeenteraad gekregen. ‘Weinig
nieuws onder de zon’, merkt
oppositielid Luc Timmermans van
Open op. ‘De cijfers tonen een
budgettair gezonde gemeente,
maar dat betekent helaas ook dat de
meerderheid erg weinig projecten
uitvoert. Er beweegt gewoon te
weinig in Kraainem.’ Voor KraainemUnie moet in de meerjarenplanning
voor 2020-2025 alvast één belangrijk
element worden opgenomen. ‘Er
moet een basisrenovatie komen van
de fiets- en voetpaden in Kraainem’,
meent Bertrand Waucquez van
Kraainem-Unie. ‘Op heel wat plekken
is het echt gevaarlijk.’ De gemeente
belooft beterschap. ‘We doen dit
jaar een omgevingsanalyse van de
gemeente en daarbij worden de
behoeften in kaart gebracht voor
de wegen, de scholen, noem maar
op’, zegt burgemeester Dorothée
Cardon de Lichtbuer (Union). ‘Op
basis daarvan zullen we het nieuwe
meerjarenplan opstellen.’ (TD)
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uit de gemeente

• Het schepencollege stuurt de aanpassing van het meerjarenplan voor
principieel akkoord naar de gemeenteraad. Raadslid Timmermans
(Open) vraagt waarom dit om een principieel akkoord gaat en geen
volmondig akkoord. Er komt geen antwoord. Op 27 februari keurt de
meerderheid het meerjarenplan goed.
• De bevoegdheden van burgemeester en schepenen zijn eindelijk
opnieuw verdeeld geraakt. Opvallend: ook schepen Thierry Van de Plas
krijgt opnieuw bevoegdheden, nadat het College hem die eind oktober
2014 had afgenomen. Wie voor wat bevoegd is, kan je lezen op de website
van de gemeente.
• De meerderheid keurt het budget 2018 goed. Open stemt tegen,
Kraainem-Unie onthoudt zich.
• Omdat nieuwe schepen Françoise Devleesschouwer (Union) als schepen
niet meer de voorzitter van de commissie bestuur mag zijn, wordt ze in
die positie vervangen door gemeenteraadsvoorzitter Dominique
Houtart (Union).
• Na een aantal klachten van buurtbewoners reorganiseert schepen
van Mobiliteit Olivier Joris (Union) het retributie- en parkeerreglement
in verschillende straten. Zo wordt de blauwe zone afgeschaft in de
Sequoayaslaan, Ligusterlaan en Hazelnotenlarenweg en de betalende
zone in de Seringenstraat zal terug in een blauwe zone veranderen.
• Raadslid Luc Timmermans (Open) vindt dit onstandvastig beleid. Er
wordt een petitie georganiseerd, en hop, de meerderheid verandert van
gedacht. Waar zit de consistentie? De burgemeester benadrukt dat er
naar de mensen geluisterd moet worden.
• Volgens raadslid Arnold d’Oreye de Lantremange (Union) gaat deze
beslissing gepaard met een uitgave van 300.000 euro. Dit zal een invloed
hebben op het budget. Schepen noch burgemeester kunnen hierop
antwoorden.
• Op vraag van Défi keurt de meerderheid een motie goed tegen de
afschaffing van de faciliteiten in Ronse. Jawel, je leest het goed: Ronse,
een stadje aan de taalgrens in Oost-Vlaanderen. Zolang er faciliteiten
bestaan, kunnen de betrokken gemeenten niet fusioneren en lopen ze
middelen van de Vlaamse overheid mis. In het geval van Ronse gaat het
over 13 miljoen euro. De oppositie vraagt zich af wat dit met Kraainem
te maken heeft.
• Ook een andere motie, tegen het wetsvoorstel van huisbetreding, dat
federaal voor heel wat commotie zorgt, wordt goedgekeurd door de
meerderheid. Oppositiefractie Open verzet zich tegen deze motie omdat
er te veel juridische onduidelijkheden over zijn.
• Vier klimaatmobielen trekken rond in Vlaams-Brabant. Tijdens de
maand maart kwam een klimaatmobiel op bezoek in de gemeente.
Gemeenten kunnen een klimaatmobiel inschakelen om hun inwoners te
informeren over energiebesparing, hernieuwbare energie en andere
klimaatacties.
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Kreativ mit Kunst und Sprache
Die Koningin Astridlaan ist eine bunte Sammlung von
Häusern. Nicht ein Haus gleicht dem anderen.
Kennzeichnet diese Vielfalt auch ihre Bewohner?
Willkommen im Hause Beelaerts. Das Haus hängt voller
Gemälde aus eigener Fertigung. ‚Der Sinn davon, Kunst
zu schaffen, ist bei mir aus dem Nichts heraus
entstanden. Mein Mann hat mich immer vor dem
Ruhestand gewarnt, dass ich mich langweilen würde,
wenn ich keine Beschäftigung oder ein Hobby haben
sollte. Ich stamme aus Mechelen, wohne aber schon 26
Jahre hier. Mein Mann ist in Kraainem geboren, ich
habe ihn bei der Arbeit in Brüssel kennen gelernt.
Gemeinsam haben wir Zwillinge bekommen.‘ Agnes ist
froh, dass ihre Kinder in Kraainem aufgewachsen sind,
und obwohl sie eine niederländischsprachige Schule
besucht haben, sind sie perfekt zweisprachig. ‚Als wir
gebaut haben, gab es hinter uns nur offenes Feld. Die
Kinder haben auf dem Feld mit den Nachbarkindern
gespielt, phantastisch. Jetzt ist alles vollgebaut, und
das ist bedauerlich. Das viele Grün verschwindet aus
Kraainem, wie überall.

H

et is maandagavond. Buiten vriest het
dat het kraakt en op de koop toe is het
beginnen te sneeuwen. Er is geen kat op
straat. Behalve ik dan, op zoek naar een boeiend
verhaal over een boeiende persoon. Als mijn
vingers bijna bevroren zijn, wordt mijn aanbellen
beantwoord. Ik kom terecht in de woning van
Agnes Beelaerts, een lieve vrouw die sinds vorig
jaar gepensioneerd is. ‘Kom maar snel binnen’,
zegt ze bezorgd en voor ik het weet, zit ik in een
gezellig warm salon met een kop hete thee.

MENSEN
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Kunst op late leeftijd

uit de Astridlaan

Agnes Beelaerts

Creatief met
kunst en taal
De Koningin Astridlaan is een bonte verzameling van
woningen. Niet één huis ziet er hetzelfde uit. Zou die
diversiteit ook haar bewoners kenmerken? We nemen de
proef op de som en bellen lukraak aan bij de mensen die
er wonen. Welkom ten huize Beelaerts.
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Het huis van Agnes en haar man hangt vol
schilderijen. Van eigen makelij, zo verneem ik.
‘De zin om kunst te maken is bij mij uit het niets
gekomen. Ik ben eigenlijk nooit creatief bezig
geweest, ik dacht zelfs dat ik niet kon tekenen.
Ik ben er van de ene op de andere dag ingerold.
Mijn man waarschuwde me altijd voor het pensioen,
hij zei dat ik me zou vervelen als ik geen bezigheid
of hobby had. En zo ben ik beginnen te experimenteren met verf.’ Geen totale verrassing, want
Agnes’ man is zelf ook creatief. ‘Mijn man zit in de
Cercle d’Art in Kraainem. Hij heeft al heel wat
tentoonstellingen gedaan. Daardoor hebben we
ook veel mensen in dat wereldje leren kennen;
dat stimuleert mij natuurlijk.’

Vrije vogel

Toen Agnes vorig jaar haar talent ontdekte, wist
ze niet dat het zo’n vaart zou lopen. ‘Ik ben
begonnen met een doosje aquarelverf. Tijdens
een verblijf aan zee ben ik ermee beginnen te
schilderen. Al snel ben ik overgestapt op olieverf,
want die is minder delicaat. Intussen spendeer ik
vaak meerdere dagen per week in mijn atelier.’
Samen met haar man deed ze vorig jaar ook mee

I N F O R M AT I E
aan het Artiestenparcours in Kraainem. Dat is een weekend
waarin creatieve mensen hun deur openzetten om hun
kunst tentoon te stellen. ‘Veel mensen vroegen me of ik
ooit academie had gevolgd, maar dat is dus niet het geval.
Ik wil dat ook niet doen; mij moeten ze niet opdragen hoe
of met welk materiaal ik moet werken. Soms begin ik aan
iets en dan heb ik iets in gedachten, maar dan wordt het
toch nog iets helemaal anders. Mijn laatste werk is bijvoorbeeld heel abstract. Totaal verschillend van hetgeen
waarmee ik begonnen ben.’

oud-nieuw

Hoek Pachthoevestraat
en Astridlaan rond 1958

Afkomstig van Mechelen

Wat haar tot die plotse kunstuitingen heeft gebracht, kan
ze zelf niet helemaal thuisbrengen, dus vraag ik haar naar
haar leven voor het schilderen. En dat begon niet in
Kraainem. ‘Ik ben afkomstig van Mechelen, maar woon al
26 jaar hier. Mijn man is in Kraainem geboren, ik leerde
hem kennen op het werk in Brussel. Samen hebben we een
tweeling gekregen, twee jongens.’ Naar het Brusselse
verhuizen was iets waarvan ze niet verwacht had het ooit
te doen. ‘Mechelen ligt pal tussen Brussel en Antwerpen,
maar wij trokken altijd naar Antwerpen. Vroeger vonden
mijn zus en ik de Brusselaars dikke nekken (lacht). Ik moet
constateren dat dat helemaal niet waar is en dat ik heel blij
ben met waar ik terechtgekomen ben.’ Hoewel het in het
begin aanpassen was, heeft Agnes Kraainem leren appreciëren.
‘Je leert mensen kennen. We wonen vlak bij het park.
Vroeger, met jonge kinderen, was dat fantastisch. Toen wij
bouwden, was er achter ons alleen maar veld. De kinderen
speelden in dat veld met de buurtkinderen. Nu is alles
volgebouwd en dat is wel een beetje spijtig. Het vele groen
gaat weg in Kraainem, zoals overal. Maar we kunnen niet
klagen, we zitten dicht bij Brussel en toch niet in Brussel,
dat is een groot voordeel.’ Terugkeren naar Mechelen is
niet meer aan de orde, al gaat ze geregeld terug. Voor een
dagje shoppen met haar zus, die daar nog woont. ‘Mechelen
blijft de stad waar ik geboren ben. Zelfs al is dat zo lang
geleden, toch blijven sommige plekken daar herinneringen
oproepen. Zoals onze eerste keren uitgaan of naar thé
dansants gaan.’

Frans en Nederlands

Agnes is blij dat haar kinderen in Kraainem zijn opgegroeid
en hoewel ze naar een Nederlandstalige school gingen, zijn
ze perfect tweetalig. ‘Mijn man is Franstalig en dat is een
enorm voordeel voor mijn kinderen. Ik moet hem soms
nog vragen om een synoniem te geven voor een woord dat
hij gebruikt en ik niet ken. Zelfs nu nog, na zo veel jaren. Als
je niet in een taal bent opgevoed, dan heb je niet dezelfde
finesse als een native speaker. Voor mij blijft het een
bijkomende taal, voor mijn kinderen is het Frans evengoed
als het Nederlands hun moedertaal. Hun vrienden zijn ook
allemaal meertalig, daar halen mijn jongens voordelen uit.’
Voor mij zit een vrouw die onvoorziene wendingen heeft
gekend in haar leven, maar die telkens goed zijn uitgedraaid.
Met dat fijne gevoel nemen we afscheid. Ik wens Agnes
succes met haar toekomstige tentoonstellingen en begeef
me weer de koude in.

Tot de beginjaren van 2000 waren aan de Astridlaan, in de Kraainemse
Hoek van Stokkel, twee benzinestations naast elkaar gevestigd. De oude
foto toont een van beide. Links zie je het garagegedeelte (achter de
geparkeerde wagen van het merk Ford) dat aan de hoek met de Pachthoevestraat gelegen is. Rechts zie je de benzinepompen, langs de Astridlaan
richting de Potaardestraat. De benzinepompen werden bediend door de
garagehouder. Aan de andere zijde van de Potaardestraat was een concurrent
gevestigd. In de jaren 1980 werden de pompen afgebroken en vervangen
door een geautomatiseerd systeem. Een pomp werd uitgerust met een
automaat voor cash geld, de andere met de toen fel gepromote bankkaart.
De twee benzinestations werden rond 2007 afgebroken. De gronden
werden gesaneerd. De huidige woningen en winkels kwamen er rond 2010.
De winkels onderaan de gebouwen variëren regelmatig in aanbod en van
uitbaters.
De Pachthoevestraat vormde destijds de toegangsweg via de Felix De
Keusterstraat naar het Hof te Stokkel, de pachthoeve die afhankelijk was
van de Abdij van het Park in Heverlee. Het hof wordt in 1913 grotendeels
afgebroken; in 1938 verdwijnen de laatste resten. Rond die tijd werd de
Pachthoevestraat tegelijkertijd met de Astridlaan door de gemeente
aangelegd.
Tekst en nieuwe foto: Luc Maes

Sofie Van den bergh
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I N F O R M AT I E
verenigingen

dinsdag 1 mei
Sport ontmoet cultuur
Tennisclub De Kamme
i.s.m. gemeentelijke bibliotheek
Kraainem
Dubbeltoernooi en initiatielessen. Ook de
bibliotheek doet haar deuren open.
vanaf 10 uur – op en rond de tennisvelden en de
bibliotheek, Patroonstraat
info: www.tennisdekamme.be
of m.van.achter@telenet.be

zaterdag 5 mei
Schoolfeest
Schoolteam GBS De Klimboom
vanaf 14 uur – GBS De Klimboom
info: www.gbsdeklimboom.be

zaterdag 21 april
Rommelmarkt
GBS De Klimboom
Kinderkleding en speelgoed krijgen tweede leven
Wie op zoek is naar kinderkleren en speelgoed moet beslist een kijkje komen
nemen op de jaarlijkse rommelmarkt van de gemeentelijke basisschool De
Klimboom. Daar kan je snuisteren langs 100 standen. Het initiatief gaat uit
van de ouderraad van de school. Voorzitter Siska Hallemeesch: ‘De focus van
onze rommelmarkt ligt op kinderkleding en speelgoed. Iedereen mag komen
kijken of spullen aanbieden. Het is een open rommelmarkt, waarbij we
doorlopend een paar honderd bezoekers verwachten. Het leuke is dat
kinderkleren en speelgoed niet worden weggesmeten, maar een tweede
leven kunnen krijgen. Er zijn zowel standplaatsen in openlucht als overdekte
standplaatsen beschikbaar. Er is ook aan de spijs en drank gedacht, naast
koffie en andere dranken zijn er koffiekoeken en hotdogs te koop. De
opbrengst van de rommelmarkt vloeit terug naar de zowat 385 kinderen
van de school. Zo kunnen we hen enkele extra’s aanbieden zoals een toneelvoorstelling, buitenspeelgoed, steun voor de sportdag ...’ (JH)
info: van 9 tot 13 uur – GBS De Klimboom, E. Bricoutlaan • De deuren van de
school gaan tussen 7.30 en 8.45 uur open voor de standhouders. De toewijzing
van de plaatsen (100) gebeurt volgens het uur van aankomst • Schrijf online
in op www.gbsdeklimboom.be • prijs: 8 euro (voorverkoop) en 12 euro (ter
plaatse)

zaterdag 21 april
Spaghettiavond
vzw SportKra
Spaghetti smullen
voor sportende jeugd
De vzw SportKra organiseert voor de
vierde keer een spaghettiavond ten
voordele van de sportende jongeren.
Bestuurslid Pascal Demey, die ook
monitor is tijdens de sportweek in
Nieuwpoort, gaat al zo’n 30 jaar mee
met de 12-plussers. Demey: ‘De opbrengst
gaat naar de sportende jongeren, zodat
we de meer dan 20 tieners die meegaan
van 20 tot 24 augustus 2018 opnieuw
leuke activiteiten kunnen aanbieden in
Nieuwpoort. Ik doe vooral mee uit
amusement en om de jeugd te ondersteunen. Hoe meer mensen er naar onze
spaghettiavond komen, hoe beter dat is
voor onze sportende jongeren. We mogen
elk jaar 80 tot 100 mensen op onze
spaghettislag verwelkomen.’
De vzw SportKra is een onderafdeling
van de Sportraad Kraainem die initiatieven
neemt ter promotie van ‘Sport voor
Allen’ in Kraainem. Naast de actieve
uitstappen met kinderen, het skiën in
Peer en de sportweek voor 12-plussers,
organiseert de vzw SportKra ook een
sportweek voor 6-tot-12-jarigen in
Kraainem. Die kan met 70 tot 80 kinderen
telkens op heel wat bijval rekenen. (JH)
info: van 17 tot 22 uur – zaal Cammeland
prijs: 8 euro voor een spaghetti
pascal.demey@yahoo.com
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Dj LukeD in actie

Tweede editie van Lokale Helden

Mensen bereiken via muziek
Afwisselend wordt in jeugdhuis Merlijn (Wezembeek-Oppem) en jeugdhuis De Villa
(Kraainem) Lokale Helden georganiseerd. Dat is een initiatief om jong muzikaal
talent uit de buurt een podium te geven.

V

anuit de gemeenschapscentra
de Lijsterbes en de Kam
worden de organiserende
jongeren ondersteund. Voor De Villa is
het een kans om hun nieuwe werking in
de verf te zetten. Het doel van De Villa
is om nieuwe jongeren aan te trekken
en terug een toegankelijke plek te zijn
voor jongeren uit de buurt. Het project
is daarom evenzeer een steun in de rug
van de nieuwe werking van De Villa als
een podiumkans voor jonge muzikanten.
Tijdens deze tweede editie van Lokale
Helden ligt de focus op deejays (dj’s).
Tussen 20 en 00 uur treden dj’s en het
rapgroepje Hoverboys (https://m.
soundcloud.com/hoverboys) op. Eén
van hen, Robert De Haan, zal ook MC
zijn voor de avond. Nadien gaan we de
nacht in met een extra dj om het
feestje verder te zetten.
Lukas De Ruysscher (20) uit Moorsel
(Tervuren) is een van de acts die een
podium krijgt. ‘Ik ben al zes jaar dj
– met als artiestennaam dj LukeD – en
al twee jaar producer’, zegt De Ruysscher, die voor leerkracht secundair

onderwijs studeert. ‘Ik moest niet lang
nadenken toen ze me vroegen voor
Lokale Helden. Het is voor mij altijd een
eer als ze me vragen om ergens te
komen optreden. Dat is wat ik graag
doe: achter een draaitafel staan en de
mensen entertainen. Een project zoals
Lokale Helden is een mooie kans om je
te laten zien, die niet iedereen krijgt. Ik
kijk ernaar uit om alles te geven.’

Ervaring opdoen

Qua muziekstijl kan het voor Lukas niet
te gek worden. ‘In het verleden heb ik
al op après-skifuiven, 90’s-fuiven en de
typische elektronische fuiven gestaan.
Als ik kan kiezen, dan draai ik het liefst
commerciële muziek gemixt met
EDM-sounds, te vergelijken met wat je
hoort op Tomorrowland. Maar ik draai
elke stijl van commercieel tot big room,
après-ski tot rock-‘n-roll. Ik heb ondertussen al veel ervaring opgedaan door
voor publiek te draaien. Ik draai geregeld in en rond Tervuren en Leuven en
heb zelfs al eens in Antwerpen gedraaid. Daarnaast maak ik af en toe zelf
muziek en heb ik mijn eigen podcast op
YouTube.’

Droomjob

Zijn droomjob? ‘De wereld rondreizen
en leven van mijn eigen muziek. Het
geeft zo’n kick als je mensen via muziek
kan bereiken en hen een fantastisch
moment kan bezorgen. Maar door
leerkracht te worden, kan ik dat ook
doen. Niet op grote schaal of met
muziek, maar ik kan een positieve
invloed hebben op anderen. Dat is mijn
realistische ‘droomjob’.’ De Ruysscher
speelt in zijn vrije tijd behalve als dj ook
badminton op competitieniveau.
Joris Herpol

vrijdag 27 april
Lokale Helden
De Villa i.s.m. JH Merlijn
info: 20 uur – De Villa,
Denayerstraat 78
gratis
info: joep.nieuwenhuis@derand.be
Facebookpagina dj LukeD:
www.facebook.com/DJLukeD
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

Zero waste-evenement in GC de Lijsterbes

Tips voor
minder afval

Het is voor velen een vervelend karwei: de restafvalzak dichtknopen en aan de straatkant zetten.
Maar wie dat wil, kan zijn afvalproductie flink
naar beneden helpen. Tips nodig? Kom maandag
7 mei naar het zero waste-evenement.
‘Zero waste’, het klinkt erg ambitieus, maar volgens Anne Drake kan het
zonder veel aan levenscomfort in te boeten. Anne Drake begeleidt een
van de workshops tijdens het event: ‘De perfecte zero waste bestaat niet
in deze maatschappij, maar dat hoeft ook niet. Als iedereen een beetje
zijn best doet, komen we al heel ver. Het is beter dat een paar duizend
mensen iets doen dan dat tien mensen het perfect doen.’

Van succesje naar succesje

Het ‘zero wasten’ is iets dat je opbouwt, meestal met kleine stapjes. ‘Het
vraagt wat organisatie, maar echt moeilijk is het niet. Het is moeilijk als je
het jezelf moeilijk maakt’, zegt Veerle Colle, de initiatiefneemster van het
evenement in de Lijsterbes. ‘Je moet het stap voor stap doen, of kamer
per kamer. Ik ben begonnen met verpakkingen uit mijn badkamer te
weren. Daarna ben ik met andere kamers begonnen.’ Drake doet het ook
zo: ‘Kies iets wat voor jou haalbaar is. Ik ben begonnen met het elimineren van wegwerpverpakkingen, door met mijn eigen bakjes naar de
winkel te gaan. Daarna ben ik vegetariër en veganist geworden. Je
huppelt eigenlijk van nieuwe gewoonte naar nieuwe gewoonte, en dat
heeft iets motiverends: van het ene succesje komt het andere.’
Informatie en tips over hoe je je eigen afvalberg kan verkleinen, zijn
makkelijker te vinden dan een paar jaar geleden. Colle: ‘Wie ermee wil
beginnen, kan op het internet heel veel dingen vinden. We hebben een
community – Mij pak je niet in – waarop we informatie uitwisselen: een
kaart met winkels waar je met je eigen potjes terecht kan, bijvoorbeeld.
Of je kan gewoon het boek van Anne Drake lezen: Doe het zelf! Ecologie
op hoge hakken. Toen ik mijn afvalproductie wilde beperken, stelde ik
vast dat er in het Nederlands moeilijk informatie over de kwestie te
vinden was. Ik moest het stellen met Engelstalige websites. In het boek
staan tips en trucs om met zero waste te leven. Ik focus onder meer op
hoe je zelf bepaalde producten kan maken, zodat je het gebruik van
chemische stoffen vermijdt, maar ook de verpakking waar ze in zitten.’
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Anne Drake maakt verzorgingsproducten.
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Verjaardagsfeest zonder afval

Colle: ‘Ik ben begonnen in 2015. Ik heb toen een zero wasteparty gegeven
voor mijn verjaardag. Dat was meteen een leuke start; ik heb voor die
avond bijvoorbeeld zelf mijn chips en popcorn gemaakt.’ Haar levensstijl
vraagt wel organisatie. ‘Ik heb in mijn handtas dingen zitten die er bij de
meeste vrouwen niet in zitten’, lacht ze. ‘Een doekje om allerlei gebruiksvoorwerpen mee te vouwen en ook herbruikbare bakjes en zakjes. Ik
plan mijn aankopen ook in functie van mijn verplaatsingen.’ Maar het
resultaat van haar inspanningen is niet min. ‘Ik heb mijn afvalproductie
echt fors weten terug te dringen. De grootste vervuiler bij mij thuis is nu
mijn kat.’

Heerlijke misvormde koolrabi

De aanpak van Steven Desair is wat anders, hij doet de catering van
het evenement. Hij pakt met zijn vzw Eatmosphere voedselverspilling
aan. ‘We gaan aan de slag met voedseloverschotten’, legt hij uit. ‘Die
verzamelen we en doneren we aan organisaties die zich bekommeren
om de kansarmen, of we gebruiken ze in ons restaurant Mary Pop-in in
Molenbeek. Warenhuizen doneren ons onverkochte producten die nog
in goede staat zijn en lokale producenten brengen ons hun ‘lelijke’
groenten. Wij werken met misvormde koolrabi of vergeelde bloemkool.
Het concept slaat aan: het restaurant doet goede zaken en werkt
ondertussen samen met een aantal sterrenchefs.’
Drake, Colle en Desair geven op maandagavond elk een workshop over
zero waste in GC de Lijsterbes. Colle: ‘Drake geeft eerst een inleiding
en daarna zijn er workshops. We hebben ook een wall of fame waar we
wat reclame maken voor winkels die meedoen om zo weinig mogelijk
afval te maken. Ik ga het tijdens mijn workshop hebben over hoe je
onderweg je afvalspoor kan verminderen.’ Wie de workshop van Anne
Drake volgt, komt te weten hoe je zelf je verzorgingsproducten kan
maken: ‘We gaan samen tandpasta, dagcrème en deodorant maken.
Voor tandpasta heb je bijvoorbeeld alleen kokosolie, natriumbicarbonaat,
vloeibare stevia en wat etherische olie van pepermunt nodig. Ik geef
regelmatig workshops en krijg echt veel positieve reacties. Ik hoop
altijd dat ik toch een paar mensen kan overtuigen om zelf hun producten
te maken.’
De workshop van Steven Desair (zie coverfoto) zal over fermentatie
gaan. ‘Groenten fermenteren, is een heel eenvoudige manier om ze
langer te kunnen bewaren. Fermentatie is een tijdlang wat minder in
de mode geweest, omdat we werken met bacteriën, en die hebben
voor veel mensen een negatieve bijklank. Maar de bacteriën die voor
fermentatie zorgen, zijn eigenlijk goed voor de gezondheid. En het is
ook gewoon lekker: met fermentatie creëer je nieuwe texturen en
nieuwe smaken.’ De avond eindigt met een netwerkdrink, waar je nog
informatie kan uitwisselen en inspiratie op kan doen.
Maarten Croes

maandag 7 mei
Klankbord: Zero waste. No mess. No stress.
Met workshops van Anne Drake, Steven Desair en
Veerle Colle
VORMING

19 uur – GC de Lijsterbes
tickets: 15 euro (kassa), 12 euro (vvk)
info: www.delijsterbes.be

Adopting a zero-waste lifestyle
‘Achieving zero waste’ is something you work towards, with small steps. It takes
some organising but it’s not really that complicated. It is difficult if you make
things difficult for yourself’, says Veerle Colle, the person responsible for the
Lijsterbes community centre event on this subject. ‘You have to do this step by
step, or room by room. I started off by removing packaging from my
bathroom, before moving on to the other rooms.’ Anne Drake applies the same
strategy and she will be hosting a workshop during the event: ‘You have to
choose something that is feasible for you. I started by getting rid of disposable
packaging, taking my own containers to the shops. After that I became a
vegetarian and vegan. Skipping from one new habit to another is quite a
motivating experience.’

© Tine De Wilde
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Veerle Colle heeft voor alles herbruikbare potjes.
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

zondag 1 april
Ronde van Vlaanderen
op groot scherm
i.s.m. Donder in ’t Hooi
FAMILIE

11.45 tot 17.30 uur – GC de
Lijsterbes

donderdag 5 april
CinéCafé
Hector
FILM

14 uur – GC de Lijsterbes
Het filmcafé i.s.m. het OCMW
van Kraainem.

van maandag 9 tot en
met vrijdag 13 april
Stage Nederlands
(4 tot 9 jaar)
Hotel Horizon
i.s.m. De Horizon vzw
VAK ANTIEA ANBOD •
NEDERL ANDS LEREN

8.45 uur – GC de Lijsterbes
We gaan op vakantie en logeren
in Hotel Hallo. Ga je mee?
info: De activiteiten beginnen
om 9 uur en eindigen om 16 uur.
Er is opvang van 8 tot 17 uur.
Laat je kind kleren dragen die
comfortabel zijn en vuil mogen
worden.
prijs: 96 euro per kind. Je
inschrijving is definitief na
betaling.

van maandag 9 tot en
met vrijdag 13 april
Stage Nederlands
(10 tot 12 jaar)
Kunst en beeld
i.s.m. futur’b
VAK ANTIEA ANBOD •
NEDERL ANDS LEREN

8.45 uur – GC de Lijsterbes
We kijken naar beelden en
maken er zelf. Op vrijdag
nodigen we iedereen uit voor
onze expo.
info: De activiteiten beginnen
om 9 uur en eindigen om 16 uur.
Er is opvang van 8 tot 17 uur.
Laat je kind kleren dragen die
comfortabel zijn en vuil mogen
worden.
prijs: 96 euro per kind. Je
inschrijving is definitief na
betaling.
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elke dinsdag vanaf
17 april t.e.m. 12 juni
Start 2 move
Conditieoefeningen
tijdens de werkuren
SPORT

van 12 tot 14 uur, aansluiten kan
op elk moment – GC de Lijsterbes
Start 2 move is een lessenreeks
met conditieoefeningen op
beginnersniveau. De lesgever
past zich aan aan de mogelijkheden van de groep. Er is beperkte
douchemogelijkheid en er zijn
aparte kleedruimtes. We bieden
sport aan aan werkende mensen
van bedrijven uit de buurt. Ze
kunnen meedoen zolang ze zelf
willen, tussen 12 en 14 uur.
prijs: 5 euro per beurt (kassa),
4 euro per beurt (vvk)
info: joep.nieuwenhuis@derand.be

donderdag 19 april
Gili
Charlatan
HUMOR

20.30 uur – GC de Lijsterbes
Wat gebeurt er als Gili zich zélf
inlaat met charlatanerie?
Lees het interview op p. 12-13.
tickets: 19 euro (kassa), 17 euro
(vvk), 15 euro (abo), 13 euro
(student -26 j.)

zaterdag 21 april
Peter Terrin,
Christophe Vekeman
& An Pierlé
Geletterde mensen
(première)
THEATER • MUZIEK

20.30 uur
CC De Warandepoort
Drie vrienden – twee verwante
schrijvers en één verwante
zangeres – zetten de lijnen uit
van deze vierendertigste editie
van Geletterde Mensen.
tickets: 15 euro (kassa),
13 euro (vvk), 11 euro (abo)
info: 02 766 53 47,
vrijetijd@tervuren.be

donderdag 5 april
CinéCafé
Hector
FILM

Urbanus, 30 jaar later
De film Hector van Urbanus is een humoristische prent
van regisseur Stijn Coninx. Bij zijn verschijning in 1987
werd dit de meest bekeken Belgische bioscoopfilm
ooit. Sindsdien is hij qua toeschouwersaantallen alleen
voorbijgestoken door Koko Flanel van dezelfde makers
en Loft van Erik Van Looy.
In Hector speelt komiek Urbanus de titelrol van een
jongen die uit het weeshuis wordt gehaald door zijn
tante Ella, die filmster wil worden, en haar man Achiel,
een bakker die van zijn zoon Jos een wielerkampioen
wil maken. Hoewel Hector door het leven gaat als een
onaangepaste kluns, slaagt hij er met zijn naïeve
charme, zijn kinderlijke enthousiasme en hier en daar
een geniale toevalstreffer in om harten voor zich te
winnen en dromen te doen uitkomen. Behalve Herbert
Flack, Sylvia Millecam en Frank Aendenboom is in deze
film ook een jonge Marc Van Eeghem te zien. Je kan
– behalve voor de film – ook reserveren voor de taart
en koffie. (MB)
info: 14 uur – GC de Lijsterbes • tickets: film 2 euro,
buffet 3 euro

zondag 22 april
Alles in beweging
Familiedag
FAMILIE

14 uur – GC de Lijsterbes
tickets: 10 euro (kassa),
8 euro (vvk), 6 euro (abo),
zie www.delijsterbes.be

zondag 22 april
Pop-upfablab (+ 6 jaar)
FAMILIE

13 tot 17 uur – GC de Kam
Leer 3D-printen, lasersnijden en
veel meer.
prijs: 7 euro (1 begeleidende
ouder gratis)

maandag 23 april
Archeduc
Veilig online: over
kinderen en internet
VORMING

19.30 uur – GC de Lijsterbes
tickets: 8 euro (vvk)

maandag 7 mei
Klankbord: Zero waste.
No mess. No stress.
VORMING

19 uur – GC de Lijsterbes
Met workshops van Anne Drake,
Steven Desair en Veerle Colle.
tickets: 15 euro (kassa),
12 euro (vvk)
info: www.delijsterbes.be

zondag 22 april
Familiedag
Alles in beweging
FAMILIE

Tijdens de familiedag Alles in beweging staan in GC de
Lijsterbes heel wat activiteiten, workshops en animatie
op het programma die jong en oud op verschillende
manieren in beweging kunnen brengen. Artiesten
entertainen het publiek op het kruispunt van sportiviteit
en creativiteit. Zo begint er elk uur een dansworkshop
van Sol vzw, die de deelnemers laat ‘rollebollen’ met
grote ballen, gooien met waterballonnen in sokken,
dansen met elastische materialen en tekendansen met
muziek, krijt, wasco, spons, zand en klei. Voor elk van
deze dansworkshops is er plaats voor 10 kinderen met
telkens 1 ouder. Tijdens de workshop De Rode Aarde
kunnen kinderen met klei van een grote bol een
bewoonde planeet maken. Het doolhofkasteel is dan
weer een kasteel van hout, waarvan de muren tot een
echt doolhof kunnen worden gemonteerd, waar de
kinderen op en onder of tussendoor kunnen kruipen
terwijl ze een verhaal verzinnen over prinsen, prinsessen en draken. Als het even wat kalmer aan mag, is er
de De Boerderijbende, die een kinderboerderij op
wielen meeneemt. Met kippen, geiten, konijnen, een
varken, een pony en een minikoe om te aaien en mee
te spelen. En team Boenga Boenga neemt voor de
allerkleinsten een heuse broodsmeermachine mee. De
rest van je energie speel je kwijt op het springkasteel.
(MB)
info: 14 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 10 euro (kassa),
8 euro (vvk) • Schrijf je in op www.delijsterbes.be.

TICKETS EN INFO
GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem
info@delijsterbes.be - Tel. 02 721 28 06 - www.delijsterbes.be
OPENINGSUREN: di tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur,
ma van 13 tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties is het onthaal
op maandag gesloten.
TICKETS EN INFO
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
info@dekam.be - Tel. 02 731 43 31 - www.dekam.be
OPENINGSUREN: ma tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Woensdagvoormiddag is het onthaal gesloten.
TICKETS EN INFO

maandag 23 april
Archeduc
Veilig online: over kinderen en internet
VORMING

Onze kinderen en het internet, zitten we daar te veel
mee in of juist niet genoeg? Tijdens een vorming voor
ouders over kinderen en hun schermgebruik geeft
specialist Peije van Klooster aan op welke manier we
met deze relatief nieuwe uitdaging kunnen omgaan.
‘De bedoeling van de vorming is ouders bewust maken
van een aantal zaken waar zij kennis van moeten
hebben, zodat ze tegen hun kinderen kunnen zeggen
wat wel en wat niet kan’, aldus van Klooster. Ik zal ik
een paar keer de vergelijking maken met het verkeer.
Verkeer kan veilig zijn en verkeer kan gevaarlijk zijn. Op
sommige vlakken kan je makkelijker toegevingen doen
aan je kinderen, elders zitten soms valkuilen. Zo zijn er
bijvoorbeeld spelletjes waar een onbekend sociaal
netwerk achter blijkt te zitten.’ Tijdens de vorming
komen een aantal technische zaken en programma’s
aan bod die kunnen helpen bij de beveiliging van je
kind. Dat soort maatregelen heeft beperkingen omdat
kinderen ook op andere plaatsen op het internet gaan.
Van Klooster: ‘Ermee leren omgaan is dus belangrijker
dan afschermen of technische hulpmiddelen gebruiken. Je kunt kinderen met helm en kniebeschermers de
straat op sturen, maar als je hen niet geleerd hebt naar
links en naar rechts te kijken en de gevaren in te
schatten, dan helpen die technische hulpmiddelen in
het verkeer nauwelijks. Ik wil ervoor zorgen dat ouders
hun kinderen beter kunnen begeleiden bij alles wat op
het internet gebeurt. Het is voor ouders soms verleidelijk om kinderen een tablet in handen te stoppen
zodat zij zelf iets anders kunnen doen, maar het is aan te
raden om een oogje in het zeil te houden.’ (MB)
info: 19.30 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 8 euro (vvk)

GC de Warandpoort, Markt 7B, 3080 Tervuren
vrijetijd@tervuren.be - Tel. 02 766 53 471
www.dewarandepoort.be OPENINGSUREN: ma van 13 tot
17 uur, di tot vr van 10 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 13 uur.

Meer info over

: www.delijsterbes.be/nl/taalicoon
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C U LT U U R
theater

De veelgebruikte trucs van helderzienden

Het spel van de
verleiding doorprikt
Al jaren toont Gili (echte naam: Lieven Gheysen) hoe helderzienden ons
een rad voor de ogen draaien. Toch blijven we gefascineerd door mensen
die ons vertellen dat ze over paranormale gaven beschikken. Reden
genoeg voor Gili om met zijn nieuwste show Charlatan mensen nog
maar eens met de neus op de harde werkelijkheid te drukken.
Wat drijft je om mensen te behoeden
voor de neppraatjes die charlatans
ons proberen te verkopen?
Gili: ‘Tijdens mijn stage als ergotherapeut
kwam ik in contact met een meisje dat
helemaal in de knoop lag met zichzelf.
Een waarzegger had haar doen geloven
dat ze op de leeftijd van 19 jaar ging
sterven. Ze ging zodanig mee in zijn
voorspelling dat het leven ondraaglijk
was geworden. Dat er mensen zijn
die anderen zo kunnen misleiden en
manipuleren, vond ik toen al een akelige
vaststelling. Mijn shows zijn een manier
om tegen die gevaarlijke onzin in te gaan.’
Heb je een verklaring voor het feit
dat mensen zo gemakkelijk in de
praatjes van waarzeggers en helderzienden geloven?
Gili: ‘Blijkbaar hebben heel wat mensen
de behoefte om dingen te geloven die er
niet zijn. De illusie is vaak veel aantrekkelijker dan de realiteit. Ik stel vast dat onze
kerken leeglopen terwijl de kabinetten
van mensen met zogezegde paranormale
krachten plaats te kort hebben. Dat
verlangen naar een hogere werkelijkheid
is duidelijk eigen aan de mens. Op zich is
daar niets mis mee. Alleen moeten we
ons beschermen tegen de mensen die
dit willen misbruiken om er munt uit te
slaan.’
Enkele jaren geleden schreef je een
boek Iedereen paranormaal. Wat
wilde je via dat boek vertellen?
Gili: ‘Met dat boek – maar ook met mijn
show – wil ik vooral aangeven dat we
niet die rationele, onafhankelijk denkende
wezens zijn die we denken te zijn.
12

We zijn veel makkelijker te beïnvloeden
dan we denken. Met een beetje techniek
kan je het gedrag van de andere wel
degelijk in een bepaalde richting sturen.
Het komt erop aan de juiste context te
creëren.’
Kan je een voorbeeld geven?
Gili: ‘Een mooi voorbeeld is een onderzoek waarbij honderden vrouwen twee
afbeeldingen van twee mannen te zien
krijgen. Bij de vraag welke man ze het
aantrekkelijkst vinden, zijn de antwoorden
netjes verdeeld. 50 % valt voor het eerste
type man, de andere 50 % voor het
andere type. Doe je ditzelfde onderzoek,
maar voeg je er een derde foto aan toe
waarvan een van die twee mannen wat
gephotoshopt is naar een iets lelijkere
versie, dan stijgt de waardering van de
originele versie van die man naar 80 %.
Zijn populariteit gaat plots door het
plafond terwijl het nog altijd om dezelfde
mannen als in het eerste onderzoek gaat.’
‘Ik stel het ook bij mezelf vast. Jaren
geleden stapte ik met mijn echtgenote
een meubelwinkel binnen. We waren
vastbesloten niets te kopen. Tot we met
een glas champagne verwelkomd
werden, uitgenodigd werden om te gaan
zitten en vernamen dat we op een
uitzonderlijke korting konden rekenen.
Het kwaad was geschied ...’
Welke tips kunnen helpen om
charlatans te doorprikken?
Gili: ‘Veel heeft te maken met de
coldreadingtechnieken. Cold reading is
een methode die onder meer waarzeggers
toepassen en waarmee ze de indruk

wekken dat ze iets over hun gesprekspartner weten terwijl dat in werkelijkheid
niet zo is. Hun ondervragingstechnieken
zijn gewoon truken van de foor waarmee
ze je doen geloven dat zij als medium
meer waarnemen dan een gewone
sterveling. Daar is natuurlijk niets van
aan. In mijn show doorprik ik hun manier
van werken en toon ik hoe ze erin slagen

donderdag 19 april
Gili
Charlatan
HUMOR

20.30 uur – GC de Lijsterbes
tickets: 19 euro (kassa), 17 euro (vvk),
15 euro (abo), 13 euro (student -26 j.)

beschik, dan ga je mijn uitspraak over
jou helemaal anders ervaren en me
krachten toeschrijven die er gewoon
niet zijn. Het is een spel van illusies
creëren en de andere daarin meekrijgen.’

© Tine De Wilde

Ben je zelf al bedrogen geweest?
Gili: ‘Zeker. Toen mijn echtgenote nog
café De Trukendoos runde, kregen we
een vertegenwoordiger van beveiligingssystemen over de vloer. Hij stelde een
pracht van een systeem voor dat we –
omdat we bij de eerste klanten waren
– gratis zouden krijgen. Later bleek dat
‘gratis’ betekende dat we elke maand
verbindingskosten moesten betalen die
het systeem peperduur maakten.
Gelukkig hebben we dat contract
kunnen verbreken.’

om een bepaald vertrouwen op te
wekken dat ze dan misbruiken om
allerlei informatie van je te ontfutselen
en zo reacties uit te lokken.’
‘Nog een andere veel gebruikte truc van
helderzienden: je praat in zeer vage
termen en laat je gesprekspartner in de
val lopen om zelf in te vullen wat je van

hem te weten wil komen. Als ik tegen je
zeg: ‘Je bent een zelfbewuste dame,
maar je hebt ook periodes in je leven
waarop de twijfel toeslaat’, dan ga je dat
beamen. Maar zoiets zeggen is eigenlijk
niets zeggen, want je kan dit over
iedereen zeggen. Maar als ik dat zeg op
een manier waarop ik jou de illusie kan
geven dat ik over een zesde zintuig

Wat wil je mensen die naar je show
komen kijken meegeven?
Gili: ‘Het uitgangspunt is eenvoudig. Ik
hoop dat mensen zich bewust worden
van hoe subtiel het spel van de misleiding verloopt. Kritisch blijven denken is
de boodschap. Iets kan echt lijken,
maar is het daarom niet. Is het schijn of
werkelijkheid: dat was eeuwen geleden
al de kernvraag van bekende schrijvers
en filosofen. Vandaag is de vraag meer
dan ooit actueel. Denk maar aan het
fake news dat ons vanuit allerlei hoeken
bereikt. Of aan de framing van informatie.
‘What you see’ is heel vaak niet ‘what
you get’. We worden veel meer misleid
dan we denken. Denk bijvoorbeeld aan
wat politici ons met hun klaargestoomde
boodschappen proberen wijs te maken.’
Nathalie Dirix
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Samen sterker
en gezonder
In de zes faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand
lopen dit jaar tal van campagnes die de gezondheid van
de inwoners ten goede moeten komen. De nieuwe
Intergemeentelijke Gezondheidsraad leidt alles in goede
banen.

D

e zes faciliteitengemeenten
hebben zich verenigd in een
Intergemeentelijke Gezondheidsraad. Vanuit die raad, die enkele
keren per jaar samenkomt, worden tal
van acties en campagnes opgezet om
de gezondheid van de inwoners te
bevorderen en een gezonde levensstijl
te promoten. De gemeentebesturen en
OCMW’s staan er niet alleen voor, maar
krijgen hulp van Logo Zenneland. Het
kostenplaatje is voor de gemeentebesturen beperkt, met 15 eurocent
per jaar per inwoner.
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Als voorsmaakje van het gevarieerde
gezondheidsmenu van 2018 startte de
raad in februari met de campagne
Tournée Minérale. Daarbij riepen de
gemeenten hun personeel en inwoners
op om een maand geen alcohol te
drinken. Maar er staat nog meer op het
programma. Zo engageren de gemeenten
zich om in mei deel te nemen aan de
10.000 stappenwedstrijd tussen
gemeenten. Ze zullen hun inwoners
aanzetten om letterlijk hun beste
beentje voor te zetten. Tijdens de
Week van de Valpreventie eind april

EN

Stronger and healthier together
The six municipalities with language facilities
have joined forces to form an Intermunicipal
Health Council. The Council organises various
initiatives and campaigns to boost public
health and promote a healthy lifestyle. The
municipal authorities and public social welfare
centres are being helped in this endeavour by
Logo Zenneland. Activities are due to be held
throughout this year. In May, residents will be
invited to take part in the 10.000 stappenwedstrijd between the municipalities, while a
Warme Dagen campaign will be held in the
month of June, when special attention will be
paid to groups of people that are particularly
vulnerable to excessive heat. It is no
coincidence that the municipalities with
language facilities have joined forces, given
their special language status. We are working
on Flemish government campaigns, where
public information activities have to be
translated into French,’ says Logo Zennland’s
Ellen Van der Bauwede. It would be expensive
and time-consuming if every municipality had
to do this all by itself. It will help to drive down
the costs that all the six municipalities are
lending their support to this initiative.’

I N F O R M AT I E
rand-nieuws

Structurele samenwerking

© Tine De Wilde

Vorig jaar liepen er ook al acties in de
faciliteitengemeenten, zoals de promotie
van de griepcampagne en het uitdelen
van een gratis portie fruit aan het
gemeentepersoneel via de actie Pluk de
dag. ‘Eigenlijk waren deze campagnes,
die zeer vlot zijn verlopen, een voorloper
van de gezondheidsraad. Tussen de
OCMW’s van de gemeenten was er al
overleg. Dat is nu uitgegroeid tot een
structurele samenwerking’, zegt Ellen
Van der Bauwede van Logo Zenneland.
‘De gezondheidsraad biedt veel voordelen.
De gemeenten en OCMW’s delen hun
ervaring en expertise, wat de kwaliteit
van het aanbod ten goede komt. Sommige
gezondheidsacties die al in bepaalde
gemeenten lopen, kunnen door de
samenwerking gemakkelijker ingang
vinden in andere gemeenten.’

zijn er initiatieven voor bewoners en
verpleegkundigen van de woonzorgcentra.
In juni loopt de campagne Warme
Dagen, die tijdens periodes van hitte
extra aandacht vraagt voor kwetsbare
groepen zoals ouderen en zieken.
Wemmelaars kunnen nu al een beroep
doen op zogeheten ‘bewegen-opverwijzingscoaches’, en de andere
faciliteitengemeenten bekijken de
mogelijkheden om deze dienst ook
aan te bieden. De griepcampagne wordt
in het najaar opnieuw gelanceerd en
er komen sensibiliseringsacties voor
vrouwen van 50 tot 69 jaar om deel te
nemen aan het gratis borstkankeronderzoek. Verder wordt er in het
najaar gewerkt rond Fit in je hoofd,
waarmee de gemeenten inzetten
op het verhogen van de mentale
veerkracht van hun inwoners.

Dat net de faciliteitengemeenten met
hun speciaal taalkarakter zich groeperen,
is geen toeval. ‘Wij werken met campagnes
van de Vlaamse overheid, wat betekent
dat die informatie in de communicatie
naar de bevolking vertaald moet worden
in het Frans’, zegt Van der Bauwede. ‘Als
elke gemeente dat iedere keer zelf moet
doen, kruipt daar veel tijd en moeite in.
Nu kan die inspanning gedragen worden
door de zes gemeenten. Dat scheelt in
de kosten. Wij reiken kwalitatieve
informatie aan en de gemeenten
zorgen voor het vertaalwerk.’

Enthousiasme

Bij de gemeentebesturen is het enthousiasme groot. ‘Logo Zenneland heeft
de expertise over al die gezondheidscampagnes in huis. Het is handig dat we
een beroep kunnen doen op hen’, zegt
Frédéric Petit, burgemeester van
Wezembeek-Oppem. ‘Mocht die samenwerking er niet zijn, dan zouden we als
gemeente iemand moeten aanwerven,
terwijl nu de kosten en het bijkomende
werk door het schaaleffect minimaal
zijn. Een belangrijke voorwaarde om
in te stappen was natuurlijk dat alle
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communicatie volgens de taalwetgeving
in de twee talen gebeurt. Ik kan alvast
vaststellen dat het enthousiasme bij de
bevolking groot is. Zo kreeg ik al veel
mails van inwoners die willen meedoen
aan de 10.000 stappenwedstrijd.’
Ook Walter Vansteenkiste, de burgemeester van Wemmel, juicht de samenwerking toe. ‘In de gemeenten liepen er
los van elkaar verschillende campagnes.
Daarbij werden we telkens geconfronteerd
met dezelfde problematiek. De communicatie moet immers in de twee talen
gebeuren, wat betekent dat gemeenten
onder meer zelf flyers en affiches
moesten maken. Soms gingen we zelfs
op zoek naar een Franstalige tegenhanger
van een Vlaamse campagne. Nu werken
we samen voor het vertaalwerk, wat de
kosten reduceert. We zijn vanuit het
taalgegeven vertrokken, maar stellen
vast dat het interessant is dat we kennis
kunnen delen. Misschien werken de
faciliteitengemeenten te weinig met
elkaar samen? Dat moet zeker kunnen
op gebieden die niet communautair
geladen zijn en die niets met politiek
beleid te maken hebben.’
Volgens Sven Van der Stappen, OCMWsecretaris in Linkebeek, was er al samenwerking tussen de faciliteitengemeenten.
Het is wel de eerste keer dat alle zes de
gemeenten meedoen. ‘Uit het overleg
tussen de OCMW-secretarissen kwam
naar voren dat er nog niet heel veel
beleid was op het vlak van gezondheid’,
zegt Van der Stappen. ‘Logo Zenneland
heeft leuke campagnes, maar dat
gebeurt met flyers en affiches die enkel
in het Nederlands zijn. Wij kunnen die
niet zomaar uitbrengen, want dat is in
strijd met de taalwetgeving. Alles zelf
vertalen, zorgt voor een pak extra werk.
In de gezondheidsraad is er nu iedere
keer een andere gemeente die voor de
vertaling instaat. De kosten worden
nadien gedeeld. Zo is het werkbaar
voor ons.’
Jelle Schepers
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Louis Vandermeulen

‘Ik lééf!’

Misschien heb je Brusselaar Louis
Vandermeulen (78) al zien wandelen in de
buurt van zijn appartement in de
Groenstraat. De actieve zeventiger probeert
zo veel mogelijk buiten te zijn en helpt zijn
buren waar het nodig is.

Een jukebox

In de jaren zestig komt hij in een danszaal in Brussel zijn
toekomstige vrouw tegen. ‘Toen was het niet zoals nu’, vertelt
Louis. ‘Er stond een jukebox in de feestzaal, echt tof!’ In 1962
trouwde hij met zijn vrouw, die afkomstig is van Élouges (Dour)
en in Elsene woonde. Het koppel woonde en werkte tot 2002
in Elsene. ‘We zorgden veel voor onze kleinzoon. Maar omdat
het gezin van onze dochter in Kraainem woonde, waren we
telkens lange dagen weg van huis. Toen mijn dochter dit
appartement te koop zag staan, vonden we het een goed idee
om dichterbij te komen wonen. Stilaan begin ik iedereen te
kennen. Ik praat heel graag’, lacht Louis.
‘Iedereen in de buurt kent mij, denk ik’, vertelt hij. ‘Ik help links
en rechts, en ben vaak onderweg naar de supermarkt. In dit
appartementsgebouw wonen veel oudere mensen. Als een
buur bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of het medisch centrum
moet, speel ik graag taxi. Dat past in zijn levensfilosofie: je kan
‘leven’ of ‘in leven zijn’. Louis kiest steevast voor dat eerste, en
probeert met beide voeten stevig op de grond te staan. Als je
leeft, ga je naar buiten, maak je wandelingen, ga je commisses
doen, je blijft niet thuis. Als je gewoon in leven bent, blijf je in je
zetel zitten en laat je je lichaam slechter worden. Ik ga élke dag
zo veel mogelijk naar buiten. En pas op, ik slaap soms ook eens
in de zetel. Maar enkel als ik in de zetel ga zitten na 19 uur. Ik
ben zo druk bezig.’ Tijdens de winter laat Louis elke dag de
hond van zijn dochter uit. Ondertussen doet hij zijn inkopen bij
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L

ouis Vandermeulen woont sinds 2002 met zijn vrouw in
Kraainem. Als echte Brusseleir groeide hij op in Sint-Gillis,
met een Franstalige vader en een Vlaamse moeder.
Tijdens de vakantie verbleef hij altijd enkele weken bij de
familie van zijn mama in Limburg en praatte hij dus Nederlands.
‘Zoals het een echte Brusseleir betaamt, spreek ik dus beide
landstalen. Al moet ik soms eens naar een Nederlands woord
zoeken.’

Louis met zijn vrouw.

de apotheek of gaat hij even naar de bank. Hij staat er ook op
om te voet naar de Carrefour en de Delhaize in de buurt te
gaan. Regelmatig gaat hij zijn kleinzoon oppikken in Leuven.
Ook op vakantie gaan, ontbreekt niet. ‘Dit jaar gaan we naar la
Baie de Somme, omdat mijn vrouw een nieuwe knie heeft en
die niet mag overbelasten. Vroeger trokken we naar het zuiden
van Frankrijk, maar de laatste jaren willen we niet meer zo ver
rijden.’

Deze wereld

‘Ik vind het triestig om te zien hoe zoveel mensen leven’, zegt
Louis. ‘Ze kijken voortdurend op hun smartphone, ze zijn veel
op hun computer bezig en leven in een andere wereld. Ik heb
een simpele gsm, een computer hebben we niet. Het is moeilijk
om met twee voeten op de grond te blijven, ook voor mij.
Maar het is belangrijk om dat toch te doen. Ik lees Le Soir en
kijk televisie, en daarmee weet ik genoeg van de wereld.’ Hij
kijkt naar RTBF, maar regelmatig ook eens naar een Vlaamse
zender. ‘Ik volg de weerberichten ook op VTM en één. Uit de
drie voorspellingen maak ik een gemiddelde. Bovendien luister
ik niet alleen naar de temperaturen, maar ook naar de uitleg.
Zo weet ik hoe het komt dat het begin maart zwaar onder nul
vroor en zo blijven mijn hersenen in goede conditie.’
Marijke Pots

