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I N F O R M AT I E
uit de gemeente

Fietssnelweg Laag-Kraainem
Het leeuwendeel van de vergunningen voor de fietssnelweg die
parallel met de N22 zal lopen en
Zaventem met Kraainem moet
verbinden, is binnen. In het voorjaar wil De Werkvennootschap
starten met de aanleg, die tegelijkertijd met de herinrichting van de
tweede weghelft van de gewestweg
Woluwedal zal gebeuren. ‘Alleen
rond de regeling van de verkeerslichten en de wachttijden op het
kruispunt met de Tramlaan moeten

er nog een aantal knopen worden
doorgehakt. De veiligheid van de
fietsers is uiteraard prioritair, maar
tegelijk moet ook het openbaar
vervoer zo vlot mogelijk kunnen
doorstromen’, laat Rudy Vander
Elst van de dienst mobiliteit weten.
De Werkvennootschap, die de
werken voorbereidt en coördineert,
plant nog een infovergadering over
de nieuwe fase van de werken in
Kraainem. ‘Zodra we meer zicht
hebben op de planning van die

werken, sturen we de bewoners een
brief met daarin ook een uitnodiging voor de infoavond’, zegt
Marijn Struyf, woordvoerder van
De Werkvennootschap. ‘Die informatievergadering zal wellicht voor
eind januari, begin februari zijn.’
(TD)
Meer informatie vind je op
www.werkenaandering.be.

Professionalisering dienstverlening
Het gemeentebestuur en de administratie grijpen de
inkanteling van het OCMW in de gemeente aan om de
dienstverlening voor de inwoners te verbeteren. ‘Alle
aspecten van onze werking en dienstverlening worden
momenteel tegen het licht gehouden door verschillende
projectgroepen’, legt algemeen directeur Joëlle
Eggermont uit. ‘Wat beter en efficiënter kan, wordt
aangepast. Zo bekijken we momenteel hoe we de
diensten waar mensen vaak over de vloer komen beter
toegankelijk kunnen maken. Bepaalde diensten zullen
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daarom verhuizen, zodat ook wie minder goed te been
is er gemakkelijk naartoe kan.’ Kraainem doet ook
inspanningen om de informatie voor de burgers
toegankelijker te maken. ‘Dienst per dienst bekijken we
waar we verder kunnen digitaliseren en documenten
bijvoorbeeld via het e-loket bij de mensen op hun
computer thuis kunnen aanbieden. We werken ook aan
een centraal onthaal waar je op een en dezelfde plek
terecht kunt voor informatie met betrekking tot de
dienstverlening van het OCMW én de gemeente.’ (TD)

dinsdag 4 december
Lunch & Co/OCMW
Gewone maaltijd
12 uur – Zaal Cammeland
prijs: 7 euro (leden), 9 euro (niet-leden)
info: Natacha Wouters, 02 719 20 76,
www.kraainem.be

donderdag 6 december
Resto & Co/OCMW
Bingo
14 uur – Zaal Cammeland
prijs: 0,50 euro per bingokaart
info: Natacha Wouters, 02 719 20 76,
www.kraainem.be

donderdag 13 december
Resto & Co/OCMW
Knutselnamiddag
14 uur – Zaal Cammeland
We knutselen papieren bloemen.
info: Natacha Wouters, 02 719 20 76,
www.kraainem.be

donderdag 20 december
Resto & Co/OCMW
Lunch & Co/OCMW
11.30 uur – Zaal Cammeland
We vieren samen met Lunch & Co Kerstmis.
prijs: /
info: Natacha Wouters, 02 719 20 76,
www.kraainem.be

donderdag 10 januari
Resto & Co/OCMW
Gezelschapsspellen
14 uur – Zaal Cammeland
prijs: gratis
info: Natacha Wouters, 02 719 20 76,
www.kraainem.be

donderdag 17 januari
Resto & Co/OCMW
14 uur – in het Atrium
Beweging, met kinesitherapeut Michael in
het Atrium
prijs: 2 euro (cash ter plaatse te betalen)
info: Natacha Wouters, 02 719 20 76,
www.kraainem.be

donderdag 24 januari
Resto & Co/OCMW
Bingo
14 uur – zaal Cammeland
prijs: 0,50 cent per bingokaart
info: Natacha Wouters, 02 719 20 76,
www.kraainem.be

Telex
• De Intercommunale Maatschappij van de Woluwe had een uitnodiging
verstuurd om de laatste punten voor de vereffening af te handelen.
Raadslid Guillaume Von Wintersdorff (Union) ging naar deze vergadering, maar stond voor gesloten deuren. Raadslid Timmermans (Open)
vindt dat niet kunnen en vroeg om verontschuldigingen van de intercommunale of van de vereffenaar.
• De gemeente Kraainem wil een nieuwjaarsdrink organiseren op 13
januari 2019. Het was de burgemeester die dit op vraag van de diensten
op de dagorde van het college plaatste. Er kwam veel tegenkanting van
verschillende leden van het schepencollege, met redenen als te hoge
kosten, een nieuwe legislatuur en een slechte timing juist na de feesten.
Het voorstel werd goedgekeurd en de nieuwjaarsdrink zal plaatsvinden.
• De gemeente heeft een boete gekregen door een fout in het dossier van
de zaal PAT. Kostprijs: 60.000 euro. De fout zou gemaakt zijn door een
bepaald bedrijf de toelating te geven om zijn offerte aan te passen.
• Raadslid Simon (Union) wilde weten waarom de Diabolo-school niet
werd uitgenodigd op de novembervieringen. De burgemeester antwoordde dat zij dat wel gedaan had. Schepen Caprasse (Union) antwoordde
dat de burgemeester dat niet had mogen doen omdat het haar bevoegdheid niet was. Alles werd afgedaan als een slechte communicatie tussen
de betrokken partijen.
• Raadslid Simon (Union) informeerde waarom de gemeenteraad niet
uitgenodigd was op het bezoek van de koning aan de plaatselijke voetbalploeg. De burgemeester antwoordde dat dit in de handen van de veiligheidsdiensten van de koning lag en het bezoek zelfs niet gecommuniceerd
mocht worden. Men heeft zelfs moeten aandringen om de leden van het
schepencollege uitgenodigd te krijgen.
• Raadslid Forton (Kraainem-Unie) vraagt zich af hoe ver het staat in
het dossier voor de opvang van transmigranten. Op 26 november 2018 is
de commissie Welzijn samengekomen om dit te bespreken.
• De afbraak van de zaal PAT is begonnen. De datum van de opstart van
de nieuwbouw is nog onbekend. Deze datum zal nog gecommuniceerd
worden.
• Er schijnt licht aan het einde van de tunnel voor de herstellingen aan
het fietspad langs de Astridlaan. De werken zullen beginnen in het
voorjaar van 2019, afhankelijk van de wintertoestand.
• Raadslid Waucquez (Kraainem-Unie) informeerde naar de toestand
rond het Pikdorenveld en de verkavelingsaanvraag die werd ingediend.
De gemeente Kraainem heeft deze aanvraag geweigerd. Schepen De
Vleesschouwer (Union) informeerde de raad dat de gemeente geen
verdere stappen meer kan nemen. De aanvragers kunnen wel nog altijd
in beroep gaan.
• Er is beweging in het dossier van de overstromingen in Kraainem.
Raadslid Waucquez (Kraainem-Unie) vroeg naar een stand van zaken.
Schepen Joris (Union) bevestigde dat er een startvergadering is geweest
met verschillende betrokken partijen, die een hemelwaterplan zouden
opstellen. Dit plan moet duidelijk maken hoe Kraainem in de toekomst
zal omgaan met hemelwater.
• Het alarmsysteem dat de inwoners van Laag-Kraainem verwittigt van
op komst zijnde overstromingen moet aangepast en herbekeken worden.
Niet iedereen krijgt een signaal van dit systeem en dat zou niet mogen.
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Consultatiebureau Kind en Preventie
gaat definitief dicht
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Te weinig baby’s

Het consultatiebureau van Kind en Preventie in de
Lijsterbessenbomenlaan sluit eind dit jaar de deuren,
simpelweg omdat er in Kraainem te weinig baby’s geboren
worden. Ouders met kinderen tot 3 jaar moeten uitwijken
naar Zaventem of Wezembeek-Oppem.

E

ind december kunnen Kraainemse
ouders voor een allerlaatste keer
met hun baby of peuter tot 3 jaar
terecht in het consultatiebureau in de
Lijsterbessenbomenlaan. Het consultatiebureau, een samenwerkingsverband
tussen Kind en Preventie (het organiserende bestuur) en Kind en Gezin, gaat
immers definitief dicht. Voor vaccinaties
en tal van andere gratis onderzoeken
door de arts, de verpleegkundige en de
vrijwilligers, zullen de ouders moeten
uitwijken naar buurgemeenten. ‘In het
huidige besluit van de Vlaamse Regering
staat dat ieder consultatiebureau twee
zittingen per week moet organiseren’,
vertelt Leen Du Bois, woordvoerster van
Kind en Gezin. ‘Het consultatiebureau in
Kraainem haalde deze norm al lang niet
meer.’

Een zitting per week

‘Met een nieuw besluit heeft de regering
de absolute minimumnorm op één
zitting per week gezet’, vult Du Bois aan.
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Maar ook met die verlaagde norm komt
Kraainem er niet. Volgens Kind en Gezin
telt Kraainem ongeveer 120 geboorten
per jaar. Van die baby’s en peuters
worden er een aantal opgevolgd door
l’Office de la Naissance et l’Enfance
(ONE), de Franstalige tegenhanger van
Kind en Gezin. Hoewel de overgrote
meerderheid naar het consultatiebureau
gaat, is dat toch niet voldoende. ‘Kraainem
heeft onvoldoende geboorten en op die
manier onvoldoende openingsmomenten’,
verduidelijkt Du Bois. ‘Eén openingsmoment per week is absoluut noodzakelijk
voor een goede en kwaliteitsvolle
medische dienstverlening door Kind en
Gezin. Het aanbod van consultaties door
Kind en Gezin is gebaseerd op de
wetenschappelijke aanbevelingen in de
jeugdgezondheidszorg. Zowel vaccinaties
als bepaalde onderzoeken moeten op
geijkte leeftijden gebeuren. Als er te
weinig openingsmomenten zijn, dan is
het onvoldoende mogelijk om kinderen
tijdig te vaccineren en hen voldoende

Le bureau de consultation Kind en
Preventie ferme
A la fin de cette année, le bureau de
consultation de Kind en Preventie dans la
Lijsterbessenboomlaan fermera ses portes,
pour un simple manque de naissances à
Kraainem. Les parents avec des enfants
jusqu’à 3 ans doivent se rendre à Zaventem
ou Wezembeek-Oppem. Fin décembre, les
parents habitant Kraainem pourront se
rendre une toute dernière fois avec leur bébé
ou leur tout-petit au bureau de consultation.
Les parents devront aller dans les communes
voisines pour les vaccinations et toute une
série d’examens gratuits fournis par le
médecin, l’infirmière et les bénévoles.
‘L’arrêté actuel du Gouvernement flamand
dispose que chaque bureau de consultation
doit organiser deux séances par semaine’,
explique Leen Du Bois, porte-parole de Kind
en Gezin. ‘Kraainem n’atteint plus cette
norme depuis longtemps.’ Mais ce n’est pas
la seule forme de prestation de service
proposée par l’organisation. ‘Notre
personnel infirmier fait des visites à domicile,
et nous continuons à rendre visite à toutes les
familles de Kraainem qui ont un nouveau-né.’

bescherming te bieden. Kinderen zijn af
en toe ziek. Als ouders op dat ene
moment niet kunnen, dan verschuift de
termijn al snel met een aantal weken.
Ouders vinden het daarnaast belangrijk
om voldoende openingsmomenten te
hebben, zodat ze hun bezoek aan Kind
en Gezin goed kunnen combineren met
hun werk en privésituatie. De sluiting is
zeker geen besparingsoperatie. Als Kind
en Gezin willen we blijvend voldoende
kwaliteit van medische dienstverlening
bieden aan de jonge ouders in Kraainem.
Na grondig onderzoek is gebleken dat
ouders in de naburige consultatiebureaus
in Wezembeek-Oppem en Zaventem
terechtkunnen.’

Huisbezoeken blijven

Kind en Gezin stipt aan dat het consultatiebureau niet de enige vorm van dienstverlening is die de organisatie aanbiedt.
‘Onze verpleegkundigen voeren huisbezoeken uit, en wij blijven alle gezinnen
in Kraainem met een pasgeboren kind

I N F O R M AT I E
oud-nieuw

Witte kerst Ligusterslaan 1964
bezoeken. We blijven dus actief in de gemeente, en zullen ouders helpen met het
vinden van de weg naar de naburige
consultatiebureaus. Goed om te weten is
dat momenteel de mogelijkheid onderzocht
wordt om verder ontmoeting tussen mama’s
met hun baby of peuter te organiseren. Tot
op vandaag is er in Kraainem nog geen Huis
van het Kind (een lokale informatie- en
ontmoetingsplaats voor ouders met allerlei
kindgerelateerde diensten). Als er een
initiatief zou komen voor een Huis van het
Kind, werken we hier graag aan mee.’

Anno 1996

Het consultatiebureau in Kraainem zal
22 jaar bestaan hebben. Bij de opening in
1996 was het consultatiebureau gehuisvest
in lokalen van de gemeenteschool in de
Emiel Bricoutlaan. Vijftien jaar later, in 2011,
moest het consultatiebureau die lokalen
verlaten. De gemeenteschool was immers
zelf aan uitbreiding toe, en de school had
ook de lokalen van het consultatiebureau
nodig. Een alternatieve locatie was er toen
niet, en sinds midden december 2011 werden
de zittingen van het consultatiebureau van
Kraainem daarom tijdelijk georganiseerd in
de lokalen van het consultatiebureau van
buurgemeente Wezembeek-Oppem. Eind
februari 2012 kon het consultatiebureau dan
worden ondergebracht in de lokalen van
kinderdagverblijf ‘t Kraaiennestje in de
Lijsterbessenbomenlaan.
Dat het consultatiebureau daar na net
geen zeven jaar de deuren sluit, vindt het
gemeentebestuur spijtig. ‘Natuurlijk vinden
we het jammer dat het consultatiebureau
dicht moet’, zegt schepen Veronique
Caprasse (Union), bevoegd voor Kindbeleid.
‘Enkele jaren geleden al was er sprake van
om het bureau te sluiten, maar dat hebben
we toen na overleg nog kunnen voorkomen.
Nu is de sluiting definitief. We hebben nog
met de mensen van Kind en Gezin gesproken,
maar er valt niets meer aan te doen. Het
bureau kost te veel, en er zijn te weinig
baby’s in Kraainem. Het is niet handig dat
jonge mama’s en papa’s niet meer vlak
bij huis op consultatie kunnen gaan. In
Wezembeek-Oppem is er ook een bureau,
maar dat is ver, zeker om te voet te gaan.’
Jelle Schepers

Na de voorbije langgerekte zomer, nog verlengd in de herfst, kunnen we
beginnen te dromen van een witte kerst. Om je al even te laten watertanden:
de oude foto van 25 december 1964 toont je de Ligusterslaan bedekt onder
een bedje van sneeuw. In Ukkel registreerde men toen over héél België een
dikke sneeuwlaag van 17 centimeter. De hoogste meting tijdens de hele 20e
eeuw. De tweede hoogste meting was in 1906 met 12 centimeter sneeuw.
De Ligusterslaan ligt in wat men het Astridpark of Montfleuri noemt. Spoedig
na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met de Zonnebosverkaveling.
In 1949 werden drie wegen aangelegd: de Sequoiaslaan die vanuit de Astridlaan
vertrekt, de Ligusterslaan die een boog vormt waarvan beide uiteinden in de
Sequoiaslaan uitmonden en de Hazelnotelarenweg die halverwege de Ligusterslaan verbindt met de Potaardestraat.
De Ligusterslaan, op de oude foto in 1964, werd vrij snel volgebouwd. Architect
Robert Schuiten, die toen in Wezembeek woonde, heeft er vanaf 1950 tot en
met 1952 redelijk wat woningen gerealiseerd. Hij realiseerde ook woningen in
de D’Huartlaan, Astridlaan en de Schone Luchtwijk in Wezembeek-Oppem.
Schuiten pleitte voor woonkernen op het platteland, dus buiten de stadskernen,
in de zuivere en ongerepte natuur. Hij pleitte voor individuele gezinswoningen
en kantte zich dus tegen appartementsgebouwen die hij associeerde met de
stad. De meeste gebouwen van Schuiten waren in harmonie met de omgeving
en gebouwd in hout, natuursteen of bakstenen die wit geschilderd werden.
Kenmerkend voor zijn woningen zijn de grote ramen die veel licht opvangen.
Schuiten liet zelfs bomen aanplanten na de afwerking.
Het spreekt voor zich dat veel mensen in deze naoorlogse periode een
geschikte gezinswoning probeerden te kopen. Met wat hulp van de wet
De Taye, een premiestelsel dat gezinnen aanspoorde een woning te kopen.
Tekst en nieuwe foto: Luc Maes
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I N F O R M AT I E
verenigingen

vrijdag 7 december
Okra
Zumba & Drums Alive

donderdag 20 december
Kersthappening
M&B Kraainem

zaterdag 26 januari
‘Voor mij 2.0 graag’-fuif
JH De Villa

Okra organiseert een sportieve dag met een
Zumba en Drums Alive les. Voor de middag wordt
er een uurtje Zumba gegeven en na de middag
kan je Drums Alive ontdekken.
11 uur – GC de Lijsterbes
info: Ingrid Goossens - goin1950@hotmail.be

16 tot 22 uur – parking zaal Cammeland
info: pascal.demey@yahoo.com

vanaf 20 uur, de deuren sluiten om 2 uur
JH De Villa, Kruisveld
gratis

zaterdag 26 januari
‘Voor mij 2.0 graag’-fuif
JH De Villa

donderdag 20 december
Kersthappening
M&B Kraainem
‘Gezellig samen zijn na het werk’
Muziek en Beweging (M&B) Kraainem organiseert op donderdag 20 december
vanaf 16 uur een afterwork-kersthappening. Voorzitter Pascal Demey van
M&B: ‘Vroeger werd er in Kraainem een kerstmarkt georganiseerd. Wij
wilden ook iets rond kerst doen en kozen voor een kerststand met hapjes en
drankjes. We openen bewust onze stand al om 16 uur, want we willen graag
mensen na het werk warm maken om gezellig te komen napraten. Er is onder
andere glühwein en jenever, naast onze fameuze tartifletten. Die maken we
ter plaatse. De aardappelschoteltjes met spekjes, ajuin, witte wijn en kaas
zullen naar meer smaken’, weet de voorzitter. Een tartiflette is een stevige
wintermaaltijd die afkomstig is uit de Franse Haute-Savoie. De aardappelen
worden in fijne plakjes gesneden, zoals voor gratin. ‘Denk daarbij wat sfeermuziek en onze eerste kersthappening kan niet meer stuk’, voegt Demey er
nog aan toe. De opbrengst van de kersthappening, waar zo’n 80 tot 100
bezoekers worden verwacht, gaat naar de werking van M&B. (JH)
info: van 16 tot 22 uur – parking zaal Cammeland in Kraainem
pascal.demey@yahoo.com
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Oude garde organiseert fuif
in Jeugdhuis De Villa
‘Als het kriebelt, dan doe je nog eens het
jeugdhuis De Villa open’, denken ze bij de
‘oude garde’ van het jeugdhuis. En ze
voegen meteen de daad bij het woord
op zaterdag 26 januari. Huidig voorzitter
Steven Schoonejans: ‘Op zaterdag 26
januari trommelt de oude garde de
‘anciens’ op om mee te fuiven. We
organiseren de ‘voor mij 2.0 graag’- fuif
en starten om 20 uur. De organisatoren
zijn allemaal bestuursleden van De Villa
geweest: Geert Schoonejans, Christophe
Lenaertz, Pascal Demey en Stephane De
Sadeleer. We hebben onze jeugd in De
Villa doorgebracht en het is tof om
elkaar nog eens terug te zien, want velen
verhuisden naar andere (buur)gemeenten.’
Het thema is voor en door de oude
garde aangepast. Schoonejans: ‘We
kiezen voor muziek uit de jaren 70, 80,
90 en 2000. Vanaf 21 uur is er zoals dat
vroeger een traditie was een happy
hour. We verwachten meer dan honderd
bezoekers die anekdotes van vroeger
zullen ophalen en zullen meegenieten
van de fuif, want fuiven, dat verleer je
niet’, lacht Schoonejans. (JH)
vanaf 20 uur – JH De Villa, Kruisveld
de deuren sluiten om 2 uur • gratis

donderdag 31 januari
Gedichtenavond
Bibliotheek Kraainem i.s.m. M&B
Kraainem en cultuurraad Kraainem
19 uur – zaal Cammeland
inschrijven: info@bibliotheekkraainem.be,
02 720 16 02

zaterdag 2 en zondag 3 februari
Carnafolk
Viering 44 jaar Kraainem Carnaval
15.10 uur (zaterdag) en 18 uur (zondag)
GC de Lijsterbes
info: wendideswert@hotmail.com

donderdag 31 januari
Gedichtenavond
Bibliotheek Kraainem i.s.m. M&B Kraainem en cultuurraad
Kraainem
‘Een mooi gedicht komt vanuit de buik’
Muziek en Beweging (M&B) Kraainem en Interpretation.eu organiseren in
samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek en de cultuurraad van
Kraainem opnieuw een gedichtenavond. ‘Deelnemers kunnen luisteren naar
de voorgedragen gedichten, terwijl ze genieten van een kaas- en charcuterieschotel en aangepaste wijnen’, zegt ondervoorzitter Liliane Hertens-Calcoen
van de Kraainemse cultuurraad. ‘We heten ook anderstaligen welkom, want
er worden ook gedichten in het Frans, Spaans, Russisch of Grieks voorgedragen,
met een woordje uitleg erbij.’ De gedichtenavond kan rekenen op 30 tot 35
deelnemers. ‘Er is een harde kern van een tiental mensen die al jaren eigen
werk komen voordragen. Maar het mogen ook andere gedichten zijn. Mensen
moeten het gewoon zelf mooi vinden, of het nu emotioneel, romantisch of
een ander gevoel weergeeft: alles kan.’ Liliane draagt zelf ook eens een
gedicht voor tijdens de gedichtenavond. Plankenkoorts heeft ze daarvoor
helemaal niet. ‘Ik ben 78 jaar en ben al jaren lector in de kerk. Ik praat graag,
ook voor een publiek.’ Wat moet een mooi gedicht hebben? ‘Een heel moeilijke
vraag, want dat is voor iedereen toch verschillend, denk ik. Het moet voor mij
vanuit een buikgevoel komen als het wordt voorgedragen. Een mooi gedicht
moet je denk ik ook raken. Ikzelf heb een voorliefde voor Toon Hermans.’ (JH)
info: 19 uur – zaal Cammeland • inschrijven: info@bibliotheekkraainem.be,
02 720 16 02

Bibliotheek Kraainem
steunt Lezen for Life
De bibliotheek van Kraainem doet
mee aan Lezen for Life. Die actie wil
lezers verenigen voor het goede
doel. Het initiatief komt van enkele
enthousiaste lezers, gesteund door
Iedereen Leest, een organisatie rond
lezen en leesbevordering in Vlaanderen
en Brussel. Scholen, organisaties,
bibliotheken en lezers worden zo
aangemoedigd om een leesactie te
organiseren voor De Warmste
Week. ‘Natuurlijk vinden we dit een
mooi initiatief en dus ondersteunt
ook de bib van Kraainem de actie’,
zegt bibliothecaris Eveline Leclercq
van de bib van Kraainem: ‘De hele
maand december staat er een
spaarpot in de bib. Het is de bedoeling
dat de lezers als ze een boek gelezen
hebben, vrijwillig de spaarpot een
beetje spijzen. We tellen 250 actieve
leden in onze bibliotheek. Het
spaarpotje kan dus mooi aandikken.
De opbrengst gaat integraal naar de
goede doelen van De Warmste
Week die met taal, lezen en leesbevordering bezig zijn.’ De twee
vorige edities van Lezen for Life
leverden in heel Vlaanderen telkens
meer dan 10.000 euro op. (JH)
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MENSEN
uit de Oudstrijderslaan

Catherine Warnier is oncoloog in Jette

‘Thuiskomen is een
belangrijk moment’
Aan de Statieplaats vertrekt een lange baan – die overgaat
in de Oudstrijderslaan en de Arthur Dezangrélaan – die
Kraainem doorkruist. Niet één huis ziet er hetzelfde uit.
Zou die diversiteit ook zijn bewoners kenmerken? We
nemen de proef op de som en bellen lukraak aan bij de
mensen die er wonen. We houden halt in het midden van
de Oudstrijderslaan. Welkom bij Catherine Warnier.

Essentiële oliën

In het huis van Catherine ruikt het
bijzonder goed. In een hoek van de
kamer staat een verstuiver die een
rustgevende geur de mooie ruimte
instuurt. Tijdens het gesprek wordt
duidelijk dat dit niet zomaar is. Catherine
werkt als oncoloog op de dienst borstkanker in het Brugmannziekenhuis in
Jette. Naast haar wetenschappelijke
aanpak, is ze ook erg begaan met het
welzijn van haar patiënten. Catherine:
‘Vijftien jaar geleden lanceerde ik op
onze afdeling een esthetische dienst
waar patiënten zich kunnen laten
opmaken en advies kunnen krijgen over
het gebruik van essentiële oliën. Borstkankerpatiënten verliezen – in hun
beleving – vaak veel van hun vrouwelijkheid, dan is zo’n dienst erg belangrijk.
Daarenboven hebben onze patiënten
door hun ziekte vaak last van stress en
onrust, dan brengen essentiële oliën de
nodige rust. Ik was met dit project in het
Brugmannziekenhuis redelijk uniek,
vandaag zie je dit soort diensten op
bijna alle oncologische afdelingen.’

Zelfzorg

De rustgevende geur die Catherines huis
vult, is voor haar noodzakelijk. Een job
als oncoloog vergt niet alleen veel tijd,
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het is ook mentaal geen lachertje.
Catherine: ‘Ik geloof heel erg in de
wetenschap, maar in sommige gevallen
moeten we helaas constateren dat de
wetenschap tekort schiet. Borstkanker
is gelukkig vaker wel dan niet een te
genezen ziekte, maar toch worden
ook wij geregeld geconfronteerd met
sterfgevallen.’ De rustige omgeving van
Kraainem is voor Catherine dan ook van
groot belang: ‘Als ik ’s avonds in de auto
naar huis zit, probeer ik altijd mijn knop
om te draaien. Thuiskomen in Kraainem
is een belangrijk moment. Het vele
groen in de gemeente en onze eigen tuin
brengen rust voor mij. Eens thuis, neem
ik altijd eerst een uurtje voor mezelf
waarin ik me bezighoud met decoratie,

een van mijn grootste passies. Binnenkort trouwt een van mijn dochters en ik
ben nu al bezig met het maken van de
kleren voor de kleinkinderen.’

Uitwaaien

Het harde werk als oncoloog betekent
dat Catherine heel weinig vrije tijd heeft.
‘Na mijn uurtje decoratie en na het
DE

Catherine Warnier ist Onkologin in Jette
Am Statieplaats beginnt ein langer Straßenzug, der in die Oudstrijderslaan und dann in die
Arthur Dezangrélaan übergeht und ganz Kraainem durchquert. Nicht ein Haus entlang dieser
langen Straße ähnelt dem anderen. Sollte diese Vielfalt auch deren Bewohner kennzeichnen?
Willkommen bei Catherine Warnier. Im Haus von Catherine duftet es besonders gut. Der
beruhigende Duft, der ihr Haus erfüllt, ist auch erforderlich. Ein Job als Onkologin nimmt nicht
nur sehr viel Zeit in Anspruch, es ist auch mental keine Lachnummer. Catherine: ‚Ich glaube fest
an die Wissenschaft, aber in manchen Fällen reicht die Wissenschaft nicht aus. Brustkrebs ist
heute glücklicherweise häufiger heilbar als nicht, aber dennoch werden wir regelmäßig mit
Sterbefällen konfrontiert. Wenn ich abends mit dem Auto auf dem Heimweg bin, versuche ich
immer, meinen Knopf umzudrehen. Zuhause in Kraainem anzukommen, ist ein wichtiger
Augenblick. Das viele Grün in der Gemeinde und unser eigener Garten bringen mir Ruhe.’

© Tine De Wilde

avondmaal, werk ik vaak nog door tot
twee uur ’s nachts. Ik slaap al jaren niet
veel meer en ben dikwijls bijzonder moe.
Ons werk in het ziekenhuis is er de
laatste jaren alleen maar zwaarder op
geworden. Naast onze patiënten moeten
wij ons ook nog eens bezighouden met
heel wat administratie; dat vergt enorm
veel energie.’ Daarom is het voor
Catherine en haar man erg belangrijk
hun weinige vrije tijd plezierig te besteden:
‘Zo vaak we kunnen, trekken we er in het
weekend op uit naar Middelkerke. Mijn
ouders hebben daar een huisje, waar we
geregeld met onze kinderen en kleinkinderen naartoe gaan.’
Ook in de zomer zijn ze vaak op pad.
Catherine: ‘Eens per jaar maken we een
exotische reis met het vliegtuig en in de
zomer trekken we er steevast op uit met
onze caravan.’ Catherine droomt ervan
om met de caravan heel Europa rond te

reizen als ze over een jaar of vijf op
pensioen is.

Talen leren

Catherine: ‘Het internationale zit ook
een beetje in mijn bloed. Mijn moeder is
een Française en mijn vader is afkomstig
van Turnhout. Ik werd Franstalig opgevoed
en ging naar de Europese school in Mol.
Daar leerde ik Frans en Duits, maar pikte
ik ook het Nederlands op. Ik kwam aan
de UCL in Sint-Lambrechts-Woluwe
studeren en bleef in de buurt hangen.
Tijdens mijn studies ging ik ook een jaar
naar Bordeaux.’ Dat het voor Catherine
belangrijk is om zo veel mogelijk culturen
en talen op te pikken, maakt ze duidelijk
met een enorm goede kennis van het
Nederlands. Catherine: ‘In het ziekenhuis
komen uiteraard niet enkel Franstalige
patiënten. Wij zien veel Nederlandstaligen,
maar ook Arabische, Poolse, Spaanse …
patiënten.’

Hun kinderen stuurden ze allemaal naar
een Nederlandstalige kleuterschool in
Kraainem en hun jongste dochter
studeerde ook verder in het Nederlands,
tot aan de VUB. Catherine: ‘En dat
terwijl we thuis Frans spreken. Ik vind
het een enorme meerwaarde in het
leven om verschillende talen te kennen
en dat heb ik mijn kinderen ook altijd
proberen bij te brengen.’
Afronden doet Catherine met het
aankondigen van een volgende reis, zij
het voor haar werk: ‘En nu moet ik mijn
koffers gaan maken, want ik vertrek
morgenvroeg naar het buitenland voor
een conferentie.’ Tijd om afscheid te
nemen van een boeiende vrouw.
Sofie Van den bergh
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

maandag 3 december
t.e.m. zondag 6 januari
Mimi Vandevelde
Kunst in de foyer
EXPO

Foyer GC de Lijsterbes
Mimi is beeldhouwster van
opleiding, Ze leefde zich uit in
vormgeving met hout en klei.
Na 20 jaar is ze overgeschakeld
naar textiel. Ze weeft, haakt en
breit.
gratis

woensdag 5 december
Warm onthaal in de
winterkou
VARIA

13 uur – terras Foyer GC de
Lijsterbes
Team Lijsterbes gaat een
middag buiten werken in de
winterse kou op het terras
voor de Foyer. Dit ten voordele
van de Vlaamse Parkinson Liga
in het kader van de Warmste
Week.
gratis

woensdag 5 december
50 jaar Neil Young
MUZIEK

20.30 uur
CC De Warandepoort
Wie heeft er op de festivalterreinen van zijn of haar jeugd
niet luidkeels meegebruld met
Keep on rockin’ in the free world
van Neil Young? 50 jaar Neil
Young met Gertjan Van Hellemont,
Bjorn Eriksson, Guy Swinnen,
Patrick, Axl Peleman, Piet De
Pessemier, Ron Reuman, Jan
Hautekiet.
tickets: 20 euro (kassa),
18 euro (vvk)
info: vrijetijd@tervuren.be

vrijdag 14 t.e.m.
16 december
César Franck
Internationale
Pianocompetitie
MUZIEK

info: www.cfipc.com
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vrijdag 14 t.e.m. 16 december
César Franck
Internationale Pianocompetitie
MUZIEK

Pianowedstrijd voor jong talent
Je hebt de Koningin Elisabethwedstrijd in mei, maar sinds 2013 heb je ook de
Internationale Pianocompetitie César Franck (CFIPC) in december. Beide
wedstrijden zijn natuurlijk van een andere orde, maar laatstgenoemde, die plaats
vindt in GC de Lijsterbes, heeft ook prestige. Het grote verschil is dat de CFIPC
een wedstrijd is voor jonge talenten. Meer dan vijftig pianisten onder de 21 jaar
worden ingedeeld in vier leeftijdscategorieën. Ze zijn afkomstig uit de hele
wereld en worden beoordeeld door een tienkoppige internationale jury.
Organisator Philippe Raskin, zelf internationaal vermaard pianist en als
Kraainemnaar kind aan huis in GC de Lijsterbes is een van hen. De juryvoorzitter
is Arie Vardi, de meesterpianist die zelf ooit leerling was van Boulez en
Stockhausen, en zelf talloze talenten onder zijn hoede had. Deelnemers spelen
een zelfgekozen programma tijdens de halve finales op zaterdag en de finale
op zondag. Winnaars kunnen behalve geldprijzen ook masterclasses en concertoptredens winnen. Vrijdagavond speelt Philippe Raskin ook zelf een kamermuziekconcert met violist Artur Kaganovskiy. Zaterdagavond is er het concert van de
juryleden en zondag het concert van de winnaar. (MB)
vrijdag 14 december 2018 19 uur
Openingsconcert
Jong Talent: Alexandra Shcherbakova - piano (Rusland)
Met: Artur Kaganovskiy - viool, Philippe Raskin - piano
Programma: Scriabin, Scarlatti, Chopin, Beethoven, Franck
tickets: 15 euro (kassa), 10 euro (vvk)
zaterdag 15 december 2018 20.30 uur
Juryconcert
Jong Talent: Eugenia Sánchez Durán - piano (Spanje)
Met: Vincenzo Balzani, Yuri Bogdanov, Andreas Frölich, Leonel Morales
Programma: Werken van Bach, Mozart, Ravel, Prokofiev en meer!
tickets: 15 euro (kassa), 10 euro (vvk)
zondag 16 december 2018 18.30 uur
Galaconcert
Luister naar 5 jonge talenten in de laatste ronde van categorie D.
Nomineer je favoriete optreden voor de publieksprijs van 2018.
Steun de kandidaten van de 2018 cfipc wedstrijd tijdens het aankondigen van de
resultaten en wanneer ze hun prijs in ontvangst nemen.
gratis
info: www.cfipc.com

dinsdag 18 december
Start to move
Sport op de middag

donderdag 20 december
Sportraad en GC de
Lijsterbes
Sport en voeding

SPORT

12.15 uur – grote zaal (GC de
Lijsterbes)
Kom samen met jouw collega’s
bewegen tijdens de middagpauze en hou jezelf in topvorm!
tickets: 20 euro (5 beurten),
5 euro (kassa), 5 euro (vvk)

VORMING

20 tot 22 uur – Sporthal
Begeleiding door Nicky
Defraeye.
info: inschrijving en info via
www.delijsterbes.be,
www.mihaela-nicky.com

vrijdag 21 december
Els Dottermans,
Bruno Deneckere,
Nils De Caster,
Tom Cesar Wolf
Onder de vleugel
MUZIEK

20 uur - GC de Kam
Nederlandstalig repertoire met
veel afwisseling. Puur genieten
van prachtige versies.
tickets: 16 euro (kassa),
14 euro (vvk), 12 euro (abo)

zaterdag 12 januari
GC de Lijsterbes
i.s.m. cultuurraad
Kraainem
Nieuwjaarsreceptie
VARIA

19 tot 22 uur – GC de Lijsterbes

vrijdag 18 januari
Otto-Jan Ham
Even goede vrienden
HUMOR

zaterdag 12 januari
GC de Lijsterbes
i.s.m. cultuurraad Kraainem
Nieuwjaarsreceptie

20.30 uur – GC de Lijsterbes
Even goede vrienden is een
interactieve humoristische show
met hier en daar, als we niet
oppassen, wat ruimte voor
ontroering.
Lees het interview op p. 12.
tickets: 14 euro (kassa),
12 euro (vvk)

zaterdag 26 januari
Arcora
Orkestrale ode aan
Tool
MUZIEK

20.30 uur – GC de Lijsterbes
Arcora speelt de muziek van de
wereldberoemde Amerikaanse
band Tool.
Lees het interview op p. 13.
tickets: 20 euro (kassa),
18 euro (vvk)

donderdag 31 januari
Ciné Café
Loving Vincent
FILM

14 uur – GC de Lijsterbes
Loving Vincent is de allereerste
compleet geschilderde speelfilm
ter wereld. Het is een biopic
over het leven en de dood van
de schilder Vincent Van Gogh in
de stijl van zijn werk, met
olieverf en met beelden waarin
zijn werk herkent.
tickets: 2 euro (film),
3 euro (taart)

VARIA

Klinken op het nieuwe jaar
Ook 2019 wordt naar jaarlijkse traditie ingezet
met de nieuwjaarsreceptie die GC de Lijsterbes
organiseert in samenwerking met de cultuurraad
van Kraainem. De bedoeling is dat dit gratis
evenement met een drankje en een hapje een
gelegenheid is waarop alle inwoners van de
gemeente met elkaar kunnen bijpraten. Natuurlijk
wordt er ook geklonken op een creatief en gelukkig
nieuw jaar en staan er ook een paar speeches op
het programma. Maar geen nood, de sprekers
houden het kort, zodat je het zelf met jouw
gezelschap ook over belangrijke zaken en
voornemens kan hebben, met wat gezellige
muziek op de achtergrond. (MB)
19 tot 22 uur – GC de Lijsterbes

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. Gesloten van ma 24 december 2018
t.e.m. zo 6 januari 2019.
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. Gesloten
van ma 24 december 2018 t.e.m. do 3 januari 2019.
TICKETS EN INFO
CC de Warandepoort, 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,

Meer info over

: www.delijsterbes.be/nl/taalicoon

zaterdag van 10 tot 13 uur.
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C U LT U U R
theater

Otto-Jan Ham speelt try-out

‘Mijn lat voor
vrienden ligt
geweldig laag’

© Tine De Wilde

In het voorjaar van 2019 zien we presentator
Otto-Jan Ham opnieuw op televisie. In
afwachting trekt hij langs de culturele
centra met zijn soloproject Even goede
vrienden. Op 18 januari ben jij testpubliek
en misschien wel goede vriend.

V

oor Even goede vrienden graaft Otto-Jan Ham in zijn
eigen leven in de hoop dat we hem wat beter leren
kennen en hem een eerlijke kans geven op echte
vriendschap. ‘Als je een beetje beroemd bent, denken mensen
al gauw dat ze je kennen. Ze maken een beeld op basis van wat
je vertelt op televisie of de verhalen die in de boekjes verschijnen.
Maar dat is altijd maar het halve verhaal.’
De voorstelling is humoristisch en ook een beetje ontroerend.
‘Elk mensenleven is tragikomisch. Dat is bij mij niet anders, ook
al wil ik soms dat mijn leven een grote polonaise is. Gelukkig
ben ik goed in relativeren. Dat maakt het draaglijk.’ Even goede
vrienden is voor de theatermaker het ideale moment om
zichzelf tegen het licht te houden. ‘Je maakt alles grotesker,
maar intussen heb je wel nagedacht over wie je bent.’
Aan de eerste try-outs hield Otto-Jan twee nieuwe vrienden
over. Hij hoopt dat het publiek nog wat meer uit zijn pijp komt.
‘Het moet van twee kanten komen.’ Hij kan het niet laten
mensen te betrekken bij wat hij doet. Ook bij De Ideale Wereld
en in zijn radioprogramma’s stond het gesprek centraal. ‘Ik doe
dat zo graag’, verzekert hij ons. ‘Deze show geeft me een
enorm cadeau: een heleboel mensen die voor mij zitten en die
niet weg kunnen. Ik zie ze niet als slachtoffer, het zijn stuk voor
stuk mensen met wie ik een gesprek kan aanknopen. Ik ben
oprecht geïnteresseerd in andere mensen.’
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vrijdag 18 januari
Otto-Jan Ham
Even goede vrienden
HUMOR

20.30 uur – GC de Lijsterbes
tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk)

Bij het begin van de tournee maakte de presentator een lijst
van vrienden om in te schatten hoeveel er nog bij kunnen.
‘Een ontnuchterende bezigheid: ik moest toegeven dat ik mijn
vrienden verwaarloosd heb. Dat rechttrekken is een enorme
uitdaging.’ Over het maximum van tien goede vrienden dat we
volgens bioloog Robin Dunbar kunnen onderhouden, daar gaat
Ham ‘los over’. ‘Daarin moet ik de wetenschap toch tegenspreken.
Het zijn er veel meer, tenminste als je het begrip wat optrekt.’
Aan welke voorwaarden moet jij straks voldoen om een goede
vriend van Otto-Jan te worden? ‘Een goede vriend is iemand
die niet sakkert als je iets geleend hebt en het vergeet terug te
geven. Die bedekt zoiets met de mantel der liefde. Dat komt
weleens terug. Dat is de enige voorwaarde. Ik geef toe: mijn lat
ligt geweldig laag.’
Met Even goede vrienden staat Otto-Jan Ham voor het eerst
alleen op de planken. Eerder speelde hij aan de zijde van die
andere Stubru-presentator Stijn Van de Voorde in Music was
my first love. ‘Dat was heel fijn, maar het was de show van Stijn
waarin ik een rol had. Even goede vrienden is helemaal van
mezelf.’ Of we hem nu vaker op de planken zullen zien?
‘Het smaakt naar meer, maar ik doe meestal gewoon wat er op
mij afkomt. Niet uit opportunisme, maar gewoon omdat ik het
allemaal zo leuk vind.’
Yo De Beule

C U LT U U R
muziek

Rockorkest Arcora brengt
muziek van Tool

Progressieve
rock met
strijkers

zaterdag 26 januari
Arcora
Orkestrale ode aan Tool

© Tine De Wilde

Arcora gaat het harde rockrepertoire te lijf
met een orkest. In GC de Lijsterbes herwerkt
Arcora de muziek van de Amerikaanse
rock- en metalband Tool.

MUZIEK

20.30 uur – GC de Lijsterbes
tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk)

A

rcora is het geesteskind van componist, producer én
gitarist Yannick De Pauw. Hij is ook nauw betrokken
bij Scala en Brides of Lucifer, het project van Scala in
combinatie met de metalband van Koen Buyse van Zornik. Zijn
muzikale bezigheden beschrijft De Pauw als een gespleten
persoonlijkheid. ‘Ik werk aan composities of orkestraties voor
orkesten. Zo heb ik al met het Nationaal Orkest van België,
maar ook met dat van India, samengewerkt. Door mijn opleiding
in cinematic orchestration ben ik gespecialiseerd in een
moderne orkestsound gericht op films en spektakels. Zo
gebruiken een aantal producenten van showtechnologie op de
evenementenbeurs Festivak mijn muziek om hun materiaal te
presenteren. Daarnaast heb ik als producer ook al veel concertreizen met Scala achter de rug. Dat is mijn Dr. Jekyll-kant, mijn
goede kant (lacht)’. De Mr. Hyde, de kwade kant, situeert zich
aan een andere kant van het muzikale spectrum, de metalmuziek.
‘Die stamt uit mijn jeugd, toen ik een elektrische gitaar kocht en
naar duistere muziek luisterde. Ik speel nog steeds gitaar bij
Brides of Lucifer.’

Mythisch

Arcora is ontstaan uit de gedeelde liefde voor orkestmuziek en
headbangen, als een rockorkest waarin het strijkorkest het
geweld van de gitaren overneemt. ‘Sinds het begin van Arcora,
ongeveer een jaar geleden, bestaan we uit een veertiental
strijkers, een drummer, een pianist, een zanger en ikzelf als
dirigent. We benaderden bevriende muzikanten, maar deden
ook een oproep en audities voor muzikanten die eens iets
anders wilden doen met hun instrument. Zo is onze eerste

violist nu Cédric Murrath, die ook het Hooverphonic-orkest
aanstuurt. Naast hem zit klassieke violist Bernard Bertoni, die
ook bij het Symfonisch Orkest van Monaco heeft gewerkt.
Allemaal zijn het professionele muzikanten. Na zes repetities
waren we al klaar voor een eerste concert. Zanger Ruben
Degeest moet door het grote publiek nog ontdekt worden,
maar hij is in staat om de zangpartijen van de mythische
Maynard James Keenan van Tool voor zijn rekening te nemen.
We wilden de muziek niet instrumentaal houden. Als je de
muziek van Tool brengt zonder de teksten, dan laat je maar de
helft van het kunstwerk zien.’

Nieuw jasje

Voor het eerste project van Arcora bewerkte De Pauw muziek
van zijn oude liefde Tool, de Amerikaanse progressieve rocken metalband die al sinds begin jaren negentig bekend staat
voor zijn lang uitgesponnen nummers. ‘Tool speelt zelden of
nooit in Europa, al hebben ze nu net een paar concerten
aangekondigd die ondertussen zijn uitverkocht. Wij bieden de
gelegenheid om hun muziek live te zien, al steken we alles wel
in een nieuw jasje. Hun muziek leent zich ook enorm goed tot
orkestratie. Sommige nummers duren bijna negen minuten en
zijn bijna als klassieke muziek gecomponeerd.’
Voor de kenners: Arcora put zeker uit de albums Undertow,
Lateralus en Aenema. Nummers als Schism, Lateralus, Parabol/
Parabola en Stinkfist staan allemaal op de playlist. Ook
niet-kenners kunnen daarvan genieten.
Michaël Bellon
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Analyse provincieraadsverkiezingen

Groen en UF
communicerende vaten
Uit de uitslag van de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober blijkt een bijzondere
vaststelling. In de zes faciliteitengemeenten hebben heel wat Franstaligen voor Groen
gestemd. Groen wordt hierdoor in de zes, met uitzondering van Wemmel, overal de
sterkste Vlaamse partij.

D

e beperktere winst van Groen
in de andere dertien randgemeenten rond Brussel is
slechts ten dele aan Franstalige stemmen
toe te schrijven. Dat is de conclusie van
de analyse van de provincieraadsverkiezingen in de rand rond Brussel.

Faciliteitengemeenten

De cijfers in de zes faciliteitengemeenten
spreken voor zich. Het verlies aan stemmen
van het Union des Francophones (UF)
komt bijna volledig op het conto van
Groen. Kijken we naar het procentuele
verschil tussen deze verkiezing en die
van 2012, dan is het nog frappanter: de
achteruitgang van UF is bijna identiek
aan de vooruitgang van Groen. De enige
kleine uitzondering is Drogenbos, waar
deze vergelijking niet helemaal opgaat.
In deze sterk geïndustrialiseerde gemeente pikken CD&V, SP.A en PVDA ook
een deel van de Franstalige stemmen in.

Groen kroont zich dus tot grote winnaar
in de faciliteitengemeenten, met een
vooruitgang van 8,4 %. De UF is de grote
verliezer met 8,5 % minder stemmen,
maar blijft in elke gemeente de grootste
partij. CD&V en N-VA gaan minder dan 1 %
achteruit, Open VLD, SP.A en Vlaams
Belang maken de omgekeerde beweging
met eveneens minder dan 1 %. In Linkebeek
gaat UF het meest achteruit (- 12,7 %,
Philippe Thiéry kwam niet meer op) en
Groen het meest vooruit (+ 13,1 %); in
Drogenbos het minst: - 5,6 % voor UF
en + 2,1 % voor Groen, al haalde Groen
hier vorige keer al een hoge score met
15 % van het totale aantal stemmen.
De lijsttrekker voor UF bij de provincieraadsverkiezingen was de Kraainemse
DéFi-schepen Françoise Devleeschouwer.
Zij werd uiteraard als provincieraadslid
verkozen, maar kon niet verhinderen dat
UF in Kraainem ook met dubbele cijfers

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN 2018 - FACILITEITENGEMEENTEN
Lijst N°
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Partij

Stemmen

%

% tov 2012

7

UF

16.082

45,47%

-8,5%

4

Groen

5.956

16,84%

8,4%

2

N-VA

4.083

11,54%

-0,6%

6

Open VLD

3.143

8,89%

0,5%

3

CD&V

2.119

5,99%

-0,9%

1

SP.A

1.443

4,08%

0,8%

5

VLAAMS BELANG

1.065

3,01%

0,4%

9

BUB Belgische Unie

620

1,75%

-1,0%

8

PVDA

547

1,55%

0,7%

11

VOLUIT RESPECT!

223

0,63%

10

PRO VLAANDEREN

86

0,24%

35.367

100,0%

achteruitgaat: - 11,9 %. Groen gaat hier
11,7 % vooruit. Ondanks de lijstduwersplaats van begrotingsminister Sophie
Wilmès ging de UF ook in Sint-GenesiusRode achteruit, met 7,1 %, en ging Groen
met dezelfde cijfers vooruit. Wilmès
raakte verkozen als het tweede
UF-raadslid van de provincie.
In Wezembeek-Oppem konden de
inwoners niet op burgemeester Petit
stemmen. Hij stond immers op de lijst in
de kieskring Leuven. Het verlies van UF
bedraagt in Wezembeek-Oppem 9,1 %,
de winst van Groen 9,8 %. Inwoners
kregen in de aanloop naar de verkiezingen
een Franstalige folder in de bus met als
hoofding ‘Votez Groen’.
In Wemmel ten slotte houden UF en
Groen elkaar ook in evenwicht: + 6,6 %
en -6,6 %. Wemmel is ook de enige van
de zes faciliteitengemeenten waar het
Vlaams Belang achteruitgaat. Linkebeek
en Kraainem zijn dan weer de enige
twee gemeenten waar N-VA niet
achteruit gaat.

Groen knabbelt ook aan
traditionele partijen

Daar waar in de faciliteitengemeenten
Groen en UF communicerende vaten
waren, is dat bijna niet het geval in de
dertien andere gemeenten van de
Vlaamse Rand. Enkel in Hoeilaart
(- 7,2 % / + 6,8 %) en Sint-Pieters-Leeuw
(- 4,4 % / + 3,8 %) kan je deze trend
enigszins terugvinden. Groen snoept
hier ook van de traditionele partijen
stemmen af.
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Groen is in alle dertien gemeenten de
grote winnaar met een vooruitgang die
schommelt tussen + 2,7 % (Vilvoorde)
en + 10,1 % (Beersel). In Beersel halen
ze hiermee net geen 20 % van het totale
aantal stemmen; de aanwezigheid van
de Beerselse Groene milieuschepen
Veerle Leroy op de lijst heeft haar effect
dus niet gemist. Ook het Vlaams Belang
gaat overal vooruit met scores tot
+ 4,1 %. De enige uitzondering hierop
is Grimbergen (- 1,3 %). De PVDA gaat
eveneens vooruit, maar behaalt geen
provinciezetel.
De UF is bijna overal de grote verliezer,
met cijfers gaande van - 1,1 % tot - 7,2 %,
uitgezonderd in Vilvoorde (+ 0,3 %) en
Meise (0,0 %). Ook N-VA zit in het kamp
van de verliezers, met uitschieters tot 4,7 % (Vilvoorde). De enige uitzondering
zijn de twee gemeenten Steenokkerzeel
en Sint-Pieters-Leeuw, waar N-VAburgemeesters de voorbije en de
komende zes jaar de plak zwaaien.
N-VA-lijstduwer en Vlaams minister
Ben Weyts kon in zijn eigen gemeente
Beersel niet verhinderen dat N-VA er
ook 3 % stemmen verloor.
SP.A ging enkel in Vilvoorde vooruit
(+ 2,5 %), dankzij de aanwezigheid van
burgemeester Bonte op de lijst. CD&V

andere randgemeenten, en bij uitbreiding
in de volledige kieskring Halle-Vilvoorde,
het aantal Franstalige stemmen voor UF
substantieel is gedaald en dat een deel
ervan is terechtgekomen bij Groen.

en Open VLD gaan bijna overal achteruit.
CD&V verliest zelfs 10,3 % in Merchtem,
maar wint 5,20 % in Machelen. Hun
lijsttrekker Tom Dehaene kroont zich
wel tot populairste politicus met 18.721
voorkeurstemmen. Opmerkelijk is dat
Open VLD in Merchtem, de gemeente
van Maggie De Block, haar op één na
grootste verlies optekent met - 6,40 %,
ondanks haar lijstduwersplaats.

De afgeslankte Vlaams-Brabantse
provincieraad zal geleid worden door
een coalitie van N-VA (10), CD&V (7)
en Open VLD (5). In de oppositie zitten
Groen (6), SP.A (3), Vlaams Belang (3)
en UF (2).

Algemeen kunnen we stellen dat zowel
in de faciliteitengemeenten als in de

EN

Provincial elections review
See-saw outcome for Groen and UF
The 14 October provincial council elections led to a striking outcome. In the six municipalities
with language facilities many French speakers voted in favour of the green political party
Groen, helping it to become the strongest Flemish party in the six areas, apart from Wemmel.
Nearly all the votes lost by the Union of French Speakers (Union des Francophones - UF) were
picked up by Groen. A look at how the outcome differs from the 2012 elections shows the UF’s
flagging performance (- 8.5%) is almost identical to Groen’s rising popularity (8.4%). The UF is
the biggest loser but continues to be the largest party in every municipality. The Christian
Democrats party (CD&V) and the Flemish Nationalist party (N-VA) saw their fortunes slip by
less than 1 %, the Liberal party (Open VLD), the Socialist party (SP.A) and Vlaams Belang
showed a reverse trend, with also less than 1%. Groen is also the big winner in the other 13 Rand
municipalities. The slimmed-down Flemish-Brabant Provincial Council will be led by a coalition
of N-VA (10), CD&V (7) and Open VLD (5). In the opposition are Groen (6), SP.A (3), Vlaams
Belang (3) and UF (2).

VERSCHIL MET 2012
UF

Groen

N-VA

Open VLD CD&V

SP.A

Vl-Belang

PVDA

Drogenbos

-5,58%

2,05%

-1,69%

-0,53%

1,11%

1,41%

-0,03%

2,01%

Kraainem

-11,90%

11,66%

0,55%

-1,60%

2,41%

0,82%

0,45%

0,45%

Linkebeek

-12,65%

13,09%

0,09%

-1,07%

-0,85%

-0,22%

0,35%

0,57%

Sint-Genesius-Rode

-7,08%

7,11%

-0,58%

1,98%

-4,15%

0,48%

0,94%

0,66%

Wemmel

-6,58%

6,64%

-0,78%

1,64%

-1,70%

1,38%

-0,32%

0,89%

Wezembeek-Oppem

-9,10%

9,76%

-1,35%

0,12%

0,75%

0,55%

0,46%

0,56%
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BEELD
uit Kraainem
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‘Uitzicht op het Jourdain Park in een winters kleedje vanuit een ongewoon en uniek standpunt.’
Tekst en foto: Ludo Jacobs

