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Koen en vader Roger
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lijsterbes

I N F O R M AT I E
uit de gemeente
De Orde heeft onder meer projecten
voor daklozen in Gent, Brussel en Luik.
Toen de oorlog uitbrak in Oekraïne en
de vluchtelingenstroom op gang kwam,
zagen we het als onze plicht om ons
steentje bij te dragen. Dat doen we hier
in Kraainem.’

Op de foto: Medewerker Arnaud, Guillaume De Posch en medewerker Felix.

Oekraïense vluchtelingen
opgevangen in voormalig klooster
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Mensen goed opvangen

‘Hier zijn we veilig’
Begin juni namen de eerste Oekraïense vluchtelingen hun
intrek in het voormalige klooster van de zusters van
Visitatie in de Hebronlaan. Intussen verblijven er vijftig
Oekraïners die gevlucht zijn voor het geweld. De Orde
van Malta ontfermt zich over hen. Lijsterbes sprak met
projectcoördinator Guillaume de Posch en met Natacha,
een van de tijdelijke bewoners van het klooster.

H

et klooster van de zusters van
Visitatie werd een tijdje geleden verkocht aan de familie
Querton. Ze wil er na de nodige verbouwingen een opvanghuis inrichten voor
gezinnen in moeilijkheden, maar door de
oorlog in Oekraïne zijn die werken even
uitgesteld. De eigenaars beslisten
namelijk een half jaar geleden om het
klooster ter beschikking te stellen aan
de Orde van Malta België voor de
tijdelijke opvang van Oekraïense vluch2

telingen. ‘We zijn blij dat we deze prachtige accommodatie mogen gebruiken en
kunnen rekenen op de steun van de
Vlaamse overheid, de provincie
Vlaams-Brabant en de gemeenten
Kraainem en Zaventem’, aldus de Posch,
die het project voor de Orde van Malta
coördineert. De Orde van Malta biedt
als christelijke orde al meer dan 900 jaar
wereldwijd hulp aan mensen in nood.
‘We kunnen hier in België rekenen op
300 leden en een 900-tal vrijwilligers.

Momenteel verblijven er vijftig bewoners uit Oekraïne in het klooster. ‘Het
gaat voornamelijk om moeders en
kinderen’, legt de Posch uit. ‘Een deel
van hen logeerde eerst bij particulieren
in Kraainem en zijn van daaruit naar hier
gekomen. In het klooster zijn 130 vrijwilligers van de Orde van Malta aan de slag.
Ze helpen in de keuken en bij de ontvangst, geven lessen Frans en Nederlands, staan de Oekraïense kinderen bij
met hun schoolwerk en zo verder. We
bieden ook administratieve hulp. De
vluchtelingen kunnen altijd terecht bij de
Oekraïense psychologe die we hebben
ingeschakeld. We ontvangen hen hier in
een mooi park van 3 hectare waar ze
zich kunnen ontspannen. De kamers zijn
behoorlijk groot en we proberen hen zo
goed mogelijk op te vangen en te
begeleiden. De reacties van de vluchtelingen zijn hartverwarmend. Ze appreciëren zo hard wat we hier voor hen doen.’

Veilige plek

Natacha* (27) woont sinds juni van dit
jaar in het klooster van de Visitatie. Ze is
hier samen met haar zesjarige zoontje
en haar schoonmoeder. ‘We zijn vier
maanden geleden met het vliegtuig
gevlucht toen Russische troepen ons
dorpje Andriivka in de regio rond Kiev
binnenvielen’, vertelt Natacha. ‘Vrienden
van vrienden zijn ons komen ophalen
aan de luchthaven en sindsdien verblijven we in het klooster. We hebben een
tijdje geleden vernomen dat ons huis in
Oekraïne grotendeels vernield is. Hier in
Kraainem hebben we een veilige plek
gevonden waar we tot rust kunnen
komen. In het begin hadden we het heel
moeilijk, maar we zijn langzaamaan
gewend geraakt aan ons leven in België.
Het zal tijd vragen om alles wat we
meegemaakt hebben te verwerken,
maar we voelen ons elke dag sterker
worden.’ Natacha en haar familie zijn
opgetogen over de manier waarop ze in
het klooster van Kraainem worden
opgevangen. ‘We willen iedereen

bedanken die ons heeft geholpen en nu
nog helpt, zeker de Orde van Malta en
de gemeente Kraainem. Mijn zoontje
heeft hier een plek om onbezorgd te
spelen met leeftijdsgenootjes. Mijn
schoonmoeder en ik volgen taallessen
en we leren de Belgische cultuur en
wetten kennen.’ Hun toekomst ligt
volgens Natacha in België. ‘We willen
hier ons leven opnieuw opbouwen’, zegt
ze. ‘Ik ben verpleegster en wil hier snel
een job vinden. Met mijn diploma heb ik
er goede hoop op dat dat zal lukken. Ik
hoop ook dat mijn zoon hier naar school
kan blijven gaan, een diploma kan halen
en zijn dromen kan waarmaken. We
kunnen jammer genoeg maar tot mei
volgend jaar in het klooster blijven. Als
de tijd rijp is, willen we graag zelf een
huis huren of kopen en hier verder aan
een nieuw leven bouwen. Dit alles doen
we met een groot gevoel van dankbaarheid voor de kansen die we hier in België
krijgen.’
Tina Deneyer
* Natacha is een schuilnaam.
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Des réfugiés ukrainiens accueillis dans
un ancien monastère
Cinquante réfugiés ukrainiens sont
désormais hébergés dans l’ancien
monastère des Sœurs de la Visitation,
avenue Hébron. Le monastère a été
vendu à la famille Querton il y a quelque
temps. Les propriétaires ont décidé de
mettre le monastère à la disposition de
l’Ordre de Malte Belgique pour
l’hébergement temporaire de réfugiés
ukrainiens. Lijsterbes a parlé avec le
coordinateur du projet, Guillaume de
Posch, et avec Natacha, une des
résidentes temporaires du monastère. «
Nous sommes heureux de pouvoir utiliser
ces magnifiques locaux et de pouvoir
compter sur le soutien du gouvernement
flamand, de la province du Brabant
flamand et des communes de Kraainem
et de Zaventem », a déclaré M. de Posch.
En tant qu’ordre chrétien, l’Ordre de
Malte apporte son aide aux personnes
dans le besoin dans le monde entier
depuis plus de 900 ans. » Natacha* (27
ans) vit au monastère. « Nous avons
trouvé ici un endroit sûr où nous pouvons
retrouver le calme. Il faudra du temps
pour assimiler tout ce que nous avons
vécu, mais nous sentons que nous
devenons plus forts chaque jour. »

Telex
• Kraainem heeft, net als andere gemeenten, een probleem met opengescheurde
afvalzakken. Om hier paal en perk aan
te stellen, wil de gemeente het gebruik
van harde vuilnisbakken verplicht
maken in heel de gemeente. Volgens
raadslid Pin (PK-KU) is er nog te veel
onduidelijkheid over het soort vuilnisbakken. Pro Kraainem onthoudt zich,
de andere fracties stemmen voor.
Schepen Caprasse (DéFi-MR) vraagt
naar de specifieke reden van de onthouding, maar het is niet verplicht om
een onthouding toe te lichten.
• Kraainem wil het retributiereglement
van het parkeerbeleid aanpassen.
Uitbater Cityparking wil het tarief van
de parkeerautomaten verhogen.
Raadslid Edwards (PK-KU) vraagt om
deze beslissing uit te stellen wegens
niet dringend en ze in een overleg
verder te bekijken. Mensen hebben
vandaag volgens het raadslid andere
zaken aan hun hoofd, zoals de hoge
energierekeningen. Het punt wordt
verwezen naar een volgende gemeenteraad.
• Er wordt opnieuw een motie ingediend
tegen de geluidsoverlast van vliegtuigen boven Kraainem en de Oostrand.
Raadslid Marichal (DéFi-MR) stelt een
heleboel verzoeken aan de federale
regering en de minister van Mobiliteit.
De raad keurt deze motie unaniem
goed.
• Raadslid Van Herck (DéFi-MR) wil
weten wat de gemeente gaat doen aan

de stijging van de energiekosten.
Voorzitter Timmermans (PK-KU) vindt
het een interessant punt, maar kan de
als voorstel vermomde vraag aan het
college niet toestaan. Hij vraagt het
raadslid om, of een duidelijke vraag te
stellen, of het onderwerp als een punt
op de dagorde te plaatsen.
• Raadslid Edwards (PK-KU) vraagt zich
af waarom op de sociale media van
DéFi-MR een bericht over de geslaagde
septemberfeesten verscheen met een
foto van enkel de eigen raadsleden. Het
raadslid vindt dit politiek misbruik van
gemeentelijke subsidies. De schepenen
van DéFi-MR hebben niet meteen een
antwoord en zeggen enkel dat ze het
antwoord naar het betrokken raadslid
zullen doorsturen.
• Raadslid Von Wintersdorff (PK-KU)
heeft vragen bij het feit dat het project
van de Hoeve Van Deuren volledig door
DéFi-MR wordt opgeëist. In de vorige
legislatuur blokkeerden zij dit project.
De schepen van DéFi-MR willen of
kunnen niet antwoorden. Er wordt een
antwoord beloofd tegen de volgende
gemeenteraad.
• Achtergelaten deelsteps vormen een
probleem. DéFi-MR vraagt aan de
bedrijven om hun verantwoordelijkheid
op te nemen en hun personeel hierover
aan te spreken. Burgemeester Waucquez
(PK-KU) verzekert de oppositie dat
hieraan wordt gewerkt en dat via het
politiereglement al de nodige actie is
ondernomen.
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MENSEN
met een passie

Vader en zoon Lens doen aan sportvissen op de Jourdainvijver

‘Vissen is goede therapie’

Roger (61) en Koen (28) Lens zijn allebei
gebeten door het virus van de hengelsport. Zonder overdrijven, het vissen zit
in het DNA van de familie. ‘Mijn vader en
mijn grootvader waren hengelaars’,
vertelt Roger. ‘Voor mijn vader Marcel
was het een van zijn grootste passies. In
mijn jeugdjaren visten we in de beken,
tot zelfs in het Zoniënwoud, waar we
kleine visjes konden vangen.’
‘Bij mij is de interesse er gekomen door
mijn vader Roger, die mij en mijn broer
Peter regelmatig meenam’, zegt Koen.
Roger pikt in: ‘Ik was er even mee
gestopt door beroepsbezigheden die ik
voorrang gaf, het was Koen die me
opnieuw naar de waterkant heeft
gebracht.’
Waar hengelen jullie?
Koen: ‘We hengelen meestal op vijvers
in Overijse, Neerijse of Leuven. Soms
ook op het kanaal en hier, op de mooie
vijver in het Jourdainpark in Kraainem.
Hier vissen we vaak samen.’
Roger: ‘Inderdaad. Daarnaast ga ik ook
nog vissen in Court-Saint-Etienne (in de
buurt van Louvain-la-Neuve, red.).’
De vijver in Kraainem is dus een van
jullie favoriete plekjes?
Koen: ‘Zeker. We zijn lid van de club De
Jourdainvissers, waarvan Guy Vandermaelen voorzitter is.’
Roger: ‘Doordat de voorzitter van de
Jourdainvissers klant is bij dezelfde
hengelwinkel als ik, zijn we aan de praat
geraakt. Zo kwam de verleiding om ook
eens een poging te doen om een van die
kanjervissen aan de haak te slaan. De
gemeente zorgt voor een zeer mooie en
aangename omgeving door een constant onderhoud van het groen en de
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dierenzorg. Ze onderhoudt de tegenwoordig levensnoodzakelijke pompen.
Laatst heeft de gemeente nog een
oploop geplaatst, zodat ook de kleinere
zwemvogels makkelijker op het eiland
kunnen.’ De visstekken (de plaats waar
de hengelaar langs het water staat, red.)
worden netjes gehouden door de vissers
zelf, al ligt er helaas veel afval van
avondlijke bezoekers die het niet zo
nauw nemen met de netheid – hoewel
er vuilnisbakken staan. De vissers zelf
zullen geen afval achterlaten. Hier op
Jourdain mag je het hele jaar door
vissen, al is de manier van vissen in de
winter niet hetzelfde als in de zomer. Nu

loskomt als het op de bodem
komt. Dat heeft als voordeel dat
je zeer gericht aasvoer kan
aanbrengen, enkel op de plek
waar je echt vist. Mijn vader zou
zeggen dat het een moderne
manier is van het vissen met de
ressort. Ik vis ook heel graag op
snoek. Da’s met de werphengel
de vijver rondgaan met een
draaiend palletje of andere
kunstaas. Zelf zet ik alle vis
terug. Eetbaar of niet. Het zou
fijn zijn als dat bij elke visser een
gewoonte zou worden. Op
Jourdain worden in elk geval

Koen Lens: ‘Wie zegt dat vissen
eentonig is, wil ik gerust eens
meenemen om het tegendeel
te bewijzen’
komt het seizoen van de roofvissen,
zoals de snoek en de grotere baarzen,
eraan. Op de koudere dagen gaat de
visser meer op zoek naar een beweeglijkere manier van vissen. Met de werphengel en een plug de vijver rondgaan
op hoop van wat geluk.’
Welke vis proberen jullie te vangen?
Roger: ‘Op de Jourdainvijver kan je je
plezier vinden met kleine grondels tot
heel grote kanjers van karpers. Ertussenin zitten nog brasems in vele formaten
en natuurlijk ook de snoeken.’
Koen: ‘Ik vis heel graag met de feeder.
Dat is een hulpstuk bij het vissen. Op de
werphengel wordt amorce (lokaas, red.)
geplet, wat pas langzaam oplost en

enkel de snoeken meegenomen.’
Roger: ‘Ik hou het liefst van de vaste
stok en al zijn varianten in het lijntje zelf.
Ik bedoel dan vissen met levend aas, met
de pastabol of met aardwormen. De
meeste vissers vissen tegenwoordig
barbless. Dat betekent zoveel als ‘zonder
weerhaak’, zodat de vis meestal al
onthaakt is als je hem netjes hebt
aangeland.’
Koen: ‘Mijn vader heeft me eerst
gewoon leren hengelen, zonder knopen
te maken of zonder een heel budget te
spenderen aan onderlijntjes die stukgingen. Later heeft hij me geleerd om naar
het water te kijken en om de plekjes aan
de kant te beoordelen. Hij leerde me de
vele manieren die bestaan om de vis te
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Van vader op zoon. Waar dat vroeger de normaalste gang van zaken was, is het dat
vandaag al lang niet meer. Roger en Koen Lens bewijzen dat het absoluut nog kan,
een vader en een zoon die een passie delen. Allebei zijn ze verwoede hengelaars, die je
regelmatig aan de visvijver van kasteel Jourdain kunt vinden.

© Tine De Wilde

Lid worden?

Om lid te worden van de Jourdainvissers, moet je voorgedragen worden door een van de
leden van de club. ‘Spreek de
vissers rond de vijver aan’, zegt
Roger. ‘Die helpen je graag
verder met meer info. In het
begin ga je eens mee met een
lid, dat geeft je echt inzicht in de
vijver en de gebruiken van de
club. Heb je dan nog interesse
en word je voorgedragen als lid,
dan kun je binnen de regels
vissen wanneer je maar wil. Er
zijn clubregels, er zijn hengelregels en er zijn dierenwelzijnsregels. Die worden door de leden
onderling in het oog gehouden.
Na verloop van tijd zal je meerdere vissers ontmoeten, met wie
je dan eventueel kunt afspreken
om samen te komen vissen.’
Meer info?
lensroger@gmail.com

Op de foto: de uitzonderlijke vangst van een grote steur

zoeken of uit ‘zijn kot te lokken’. Wie
zegt dat vissen eentonig is, wil ik gerust
eens meenemen om het tegendeel te
bewijzen.’
Is hengelen dan geen kwestie van
urenlang geduldig blijven zitten
aan de oever?
Roger: ‘Die verhaaltjes van het loze
vissertje dat aan de kant in slaap valt uit
verveling kennen we allemaal. (lacht) Al
is het niet helemaal een fabeltje. Soms
zit je op zo een mooie plek zalig te
genieten dat er weleens een uiltje
geknapt wordt. Maar, het hengelen is zo

veel meer dan aan de kant gaan zitten
op een kist, een lijntje inwerpen en
afwachten. Het zoeken, speuren, dieper
gaan, hoger leggen, ander aas aanzetten
… Of een fijner lijntje monteren, er nog
een andere dobber met verschillende
gevoeligheid opzetten, het zijn maar
enkele van de vele mogelijkheden
waarmee je in de weer kunt zijn aan de
waterkant.’

niets voor hem is omdat hij of zij het saai
zou vinden, of zich veel te nerveus voelt
om daar te blijven zitten. Ik garandeer
dat het vissen echt een goede therapie
is. Zeker aan een mooie waterkant als
die van de vijver van het Jourdainpark.
Geef het een kans.’
Wim Troch

Is hengelen voor iedereen
weggelegd?
Roger: ‘Absoluut. Ik wil gerust iemand
meenemen die meent dat hengelen
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

Wie is de beste Fifaspeler van
Kraainem? In november wordt het
WK Voetbal in Qatar gespeeld, maar
in JC De Villa zijn ze in aanloop naar
de Wereldbeker al helemaal in
voetbalmodus. In samenwerking
met GC de Lijsterbes organiseren ze
een videogametoernooi met het
voetbalspel Fifa23. ‘In alle faciliteitengemeenten wordt een preselectie georganiseerd’, vertelt Stafmedewerker Jeugd en Sport Dirk Craps
van GC de Moelie. ‘Iedereen, vanaf
10 jaar, kan op donderdag 10 november gratis deelnemen. Er worden
consoles klaargezet en iedereen
neemt het tegen mekaar op. Wie het
langst ongeslagen is in de voetbalgame, is de winnaar. De twee beste
spelers van elk gemeenschapscentrum, gaan naar de finale in GC de
Moelie in Linkebeek op 25 november
en krijgen een ticket om de eer van
Kraainem te verdedigen. Er valt 150
euro te winnen als hoofdprijs.’
Iedereen is welkom om mee te
spelen en te supporteren. De Villa
voorziet randanimatie met VRkeeper ervaring, Mario Strikers:
Battle League Football en retro
consoles. Ze zorgt ook voor hapjes
en drankjes. Breng gerust je vrienden en familie mee.
info: 19 uur - JC De Villa, Denayerstraat 78 – gratis toegang

elke maandag
Seniorobics
Okra
11 tot 12 uur – GC de Lijsterbes
info: alinebollen@telenet.be

elke tweede en laatste dinsdag van
de maand
Wandeltocht
Okra
Vertrek parking Cammeland
info: gilbert_theunis@telenet.be of 0477 26 69 75
6
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donderdag 10 november
Fifa23 Gametoernooi
Kraainem
JC De Villa
i.s.m. GC de Lijsterbes

zaterdag 12 november en zondag 4 december
Spaghettifestijn en winterbarbecue
Chiro BAM!
Het bruist van de activiteit bij Chiro BAM! in Kraainem. Begin oktober was er na
corona opnieuw een Aspiké-fuif in samenwerking met Jeugdhuis De Villa. ‘Er waren
meer dan honderd bezoekers’, zegt hoofdleider Brenden Timmermans (19). ‘Het was
een groot succes.’
‘Ondertussen zitten we niet stil’, gaat Brenden verder. ‘Op zaterdag 12 november is er
ons jaarlijks spaghettifestijn. Dat lokt steevast tussen de 100 en 150 bezoekers.
Iedereen is er welkom om te genieten van een lekkere spaghetti. De saus is gemaakt
door onze vroegere kookouders, het recept wordt altijd bijzonder gesmaakt. Aan het
spaghettifestijn is ook een ludieke tombola met prijsvraag verbonden. Je kan dus een
prijs winnen. Het evenement staat garant voor een van de grootste inkomsten per
jaar. Die opbrengst investeren we in onze werking. Vorige keer kochten we eigen
Chirotenten aan. Voordien moesten we die voor het kamp altijd huren bij andere
groepen.’
Chiro BAM! maakt zich ook op voor haar allereerste winterbarbecue. ‘Op 4 december komt de Sint langs in de namiddag en ’s avonds organiseren we een winterbarbecue. Er zullen vuurkorven zijn voor de gezelligheid en de kookouders zullen het vlees
bakken. Er is ook glühwein verkrijgbaar. Doorlopend van 17 tot 21 uur braden we erop
los. We gaan een onlinedocument aanmaken, zodat mensen op voorhand kunnen
bestellen. Zo weten we hoeveel vlees we moeten kopen.’
Inmiddels gaat het goed met de werking van Chiro BAM!. ‘We mochten tijdens onze
kennismakingsdag vijf nieuwe leden bij de oudste groepen verwelkomen’, weet
Brenden. ‘Dat is belangrijk, want het betekent dat er binnen een paar jaar misschien
enkele doorstromen naar de leiding. We tellen momenteel een 50-tal leden en zes
leiders. We blijven doelbewust een kleine familiale Chirogroep, waar iedereen elkaar
kent. Dat willen we zo houden.’ (JH)
Spaghettifestijn Chiro BAM!: zaterdag 12 november van 11 tot 22 uur in zaal Cammeland, Lijsterbessenbomenlaan 3. Je kan ter plaatse bestellen, maar er zijn ook voorverkoopkaarten.
Winterbarbecue Chiro BAM!: zondag 4 december. Tussen 14 en 17 uur komt de Sint
langs. De winterbarbecue vanaf 17 uur tot 21 uur aan de Chirolokalen, Steenweg op
Zaventem 4, Kraainem
info: www.chirobamkraainem.be

elke donderdag
OCMW-Kraainem
Resto & Co
12 tot 14.30 uur – zaal Cammeland
info: info@ocmw.kraainem.be

vrijdag 2, zaterdag 3 en vrijdag 16
december
Verkoop kerstcougnous
Ouderraad GBS de Klimboom
11 uur – GBS De Klimboom
De opbrengst gaat naar GBS De Klimboom.
info en reserveren:
oudervereniging.kraainem@gmail.com

zaterdag 19 november
Pastafestival
Ouderraad GBS De Klimboom Kraainem
In de gemeentelijke basisschool De Klimboom in Kraainem houden ze van tradities. Zo is het pastafestival een jaarlijks
evenement om naar uit te kijken voor jong en oud. ‘Het is een spaghettifestijn gekoppeld aan een dansfeest’, zegt directrice
Heidi Mondelaers van GBS De Klimboom. ‘In de grote zaal kunnen familie en vrienden genieten van het spaghettifestijn, in
de turnzaal worden de beentjes los gezwierd tijdens het dansfeest met een kinderdeejay. Ook ouders kunnen meedansen,
de ambiance is verzekerd. De opbrengst van de avond gaat naar sponsoring van activiteiten voor de kinderen. Zo kunnen
ze naar het toneel gaan of extra sportactiviteiten uitoefenen. Er is in het verleden met de opbrengst extra speel- en
sportmateriaal gekocht zoals tennisrackets en pingpongtafels.’
GBS De Klimboom is een school die groeit. ‘Maar we zitten aan onze maximumcapaciteit’, vertelt de directrice. ‘Vorig jaar
eindigden we met 403 kleuters en leerlingen. Er staan inmiddels ook containerklasjes. Voor het pastafestival beperken we
het aantal bezoekers tot 500. Meer plaats is er niet. Snel inschrijven is dus de boodschap.’ (JH)
info: van 18 tot 22 uur in de school in de Emiel Bricoutlaan 61, Kraainem. De verplichte inschrijving is definitief na ontvangst
van je betaling op de rekening van de ouderraad: BE94 0010 5810 6514.
Alle info: via de Facebookpagina Ouderraad GBS De Klimboom of via oudervereniging.kraainem@gmail.com.

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

De kapel van Expo 58
Vandaag onderdeel van de Saint Anthony’s Parish Church

De kapel in kwestie bevond zich oorspronkelijk aan de rand
van het expogedeelte Vrolijk België tijdens Expo 58, en behandelde de moderne, religieuze kunst. Op de eerste afbeelding
zie je het schema dat uit het officiële grondplan van Expo 58 is
overgenomen. Links in het midden staat de kapel zoals zij na het
expojaar werd overgenomen door de zusters Verbum Dei. Deze
gemeenschap ontstond in 1933 toen de nicht van de heer
Jourdain, Marie-Berthe Zeegers, heremiet (kluizenaar) wilde
worden. Het klooster van de zusters Verbum Dei bevond zich
in de Dezangrélaan 3. Oorspronkelijk was de benaming van
deze vereniging Les Catéchistes Eucharistiques de Kraainem
(zie ook lijsterbes juni 2022). De kapel was een gift, maar de
afbraak-, transport- en heropbouwkosten in Kraainem aan de
Oudstrijderslaan zorgden voor een flinke aderlating bij de
vereniging.
De zusters van Verbum Dei verbleven in de Dezangrélaan tot
1970. In 1983 werd de Ierse parochie eigenaar van wat vandaag
de Saint Anthony’s Parish Church heet. In 1984 volgt een

eerste verbouwing. In 1995 een tweede, met een verdubbeling
van het volume. Het grote houten kruis van tijdens Expo 58
werd verwijderd en in de voortuin vervangen door een ander
kruis in steviger materiaal.
Op de zwart-witfoto zie je de heropgebouwde kapel, identiek
aan die op het plan van de expo. Achteraan op de foto zie je de
woningen in de Molenstraat. De kapel staat met de achterzijde
een aantal meter van de Kleine Maalbeek. Dat houdt overstromingsrisico’s in. De huidige eigenaars hebben voldoende
pompinstallaties laten plaatsen, gezien zij in het verleden al een
lichte overstroming meemaakten.
Foto uit het archief van Verbum Dei, met dank aan M.T. Van
Lierop.
Tekst: Luc Maes
In het maartnummer van de lijsterbes 2014 verscheen ook een
artikel met foto’s over deze kapel.
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MENSEN
samenwerken

Anja Vermeulen is mentor voor hoogopgeleide nieuwkomers

Samen op zoek naar een job
Veel nieuwkomers in België zijn hooggeschoold en beschikken over mooie diploma’s. Een
baan vinden op hun niveau komt zowel hun welzijn als onze samenleving ten goede,
maar dat is niet altijd evident. Een van de instrumenten om hooggeschoolde migranten
aan een geschikte baan te helpen, is begeleiding door vrijwillige mentoren. Zo leerden
Fatma Korkmaz en Anja Vermeulen uit Kraainem elkaar kennen.
‘Ik geloof dat als mensen de kans krijgen
om hun potentieel te realiseren er
productievere resultaten zullen ontstaan, voor zowel henzelf als voor dit
prachtige land’, zegt Fatma Korkmaz. Zij
heeft Turkse roots en is volop op zoek
naar een job die bij haar past. ‘In Turkije
werkte ik als bankbediende, maar
vormen spreken mij meer aan dan cijfers
en lange zinnen. Na het afronden van
mijn taalcursus Nederlands wil ik een
opleiding Grafische Vormgeving volgen
die mijn skills verbetert, en een job
vinden als vormgever. Het is een beroep
met toekomst. Mijn man is bezig met het
ontwerpen van een website. Misschien
kunnen we in de toekomst een gezamenlijk bedrijf starten.’
Fatma is dus een van de vele hooggeschoolde nieuwkomers die in ons land
op zoek gaan naar een geschikte baan
op hun niveau. De overheid wil migranten met goede diploma’s graag aan het
werk. Er zijn initiatieven die mensen
daarbij ondersteunen. Een van die
initiatieven is het project All-in-one
4 HER, waarbij vrijwillige mentoren aan
begeleiding en carrièrecoaching doen
met een bepaalde werkzoekende. De
HER in de naam van het project staat
voor Highly Educated Refugees: de
grote groep van hoogopgeleiden die
nog geen baan op hun niveau hebben of
onder hun niveau werken. Initiatiefnemer
van All-in-one 4 HER is de non-profitorganisatie Beyond the Horizon, een
internationale denk-en-doetank gevestigd in Zaventem. ‘All-in-one 4 HER
wordt financieel ondersteund door het
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European Social Fund (ESF) en de
Vlaamse Regering, en loopt in samenwerking met een aantal partners’, legt
Fatih Yilmaz van Beyond the Horizon uit.
‘Het brengt Vlamingen in contact met
migranten om hun toegang tot de
Vlaamse arbeidsmarkt te versnellen. Het
verschil in werkgelegenheidsgraad
tussen Vlamingen en migranten ligt
boven het Europese gemiddelde, en dat
verschil wordt nog groter naarmate het
opleidingsniveau stijgt. Zeker vluchtelingen zijn kwetsbaar. Vijf jaar na hun
aankomst heeft maar één op vier een
baan, en velen daarvan zijn overgekwalificeerd voor hun job.’

Internationale omgeving

All-in-one 4 HER koppelde Anja Vermeulen
als mentor aan Fatma Korkmaz. Het
internationale bedrijf waarvoor Vermeulen
werkt, ging met de steun van Beyond
the Horizon de samenwerking aan.
Anja: ‘Het is een bedrijf uit de financiële
sector dat inzet op Environmental and
Social Governance (ESG). Ze laten de
werknemers één dag per jaar aan
milieuvriendelijke of sociale projecten
werken. Het mentorproject trok mijn
aandacht omdat er in ons bedrijf altijd al
veel mensen van over de hele wereld
werkten. Zo had ik ooit een Russische
collega van wie de schoonouders
hadden gezegd dat ze in België alleen
zou kunnen poetsen, terwijl ze bij ons
expert en teamleader is geworden. Als je
niet kan laten zien wat je kan is dat een
schrijnende verspilling van talent, zeker
in een internationale omgeving als de
Rand, waar veel werkgelegenheid is.’

Anja kon binnen haar bedrijf raad vragen
aan een andere mentor en genoot zelf
van een interne coaching. Anja: ‘Omdat
Beyond the Horizon de lokale en sociale
oriëntatie en integratie van de werkzoekenden belangrijk vindt, kijken ze voor
de koppeling aan een mentor naar hun
woonplaats, communicatiemogelijkheden, hobby’s en de sector waarin ze
werken. Fatma en ik hadden een heel
goede match omdat we niet ver van
elkaar wonen en onze kinderen naar
dezelfde school gaan.’
Het mentorproject loopt vier maanden
en Fatma en Anja zien elkaar wekelijks
een uur. Anja: ‘Tijdens die samenkomsten praten we over de richting die
Fatma wil uitgaan. We hebben het ook
over wat in België gewoontes zijn op het
vlak van werk. En we bepalen wat zij kan
doen om dichter bij die job te geraken,
zoals contacten leggen en opleidingen
volgen. Als je na vier maanden geen job
hebt, is dat geen ramp, maar je moet wel
stappen gezet hebben.’
Fatma is in ieder geval blij met het
systeem. Fatma: ‘Dit is echt een zeer
waardevol initiatief. Anja deelde haar
ervaring en advies in de sectoren die ik
overwoog. Zij regelde ook afspraken
voor mij met kennissen die in deze
gebieden werken. Dat heeft mij enorm
geholpen om een goede beslissing te
nemen. Bij het kiezen van een beroep
moet je aan veel denken. Niet alleen
interesse of talent is belangrijk, ook je
eigen randvoorwaarden. Zeker als je
moeder bent van twee jonge kinderen in

FR

De nombreux nouveaux arrivants en
Belgique sont hautement qualifiés et
possèdent de beaux diplômes. Trouver un
emploi à leur niveau n’est pas toujours
évident. Un des outils permettant d’aider
les migrants hautement qualifiés à
trouver un emploi adéquat est
l’accompagnement par des mentors
bénévoles. C’est ainsi que Fatma Korkmaz
et Anja Vermeulen, de Kraainem, ont fait
connaissance. Fatma a des racines
turques et est occupée à chercher un
emploi qui lui convienne. Anja assure le
rôle de mentor de Fatma. Le projet de
mentorat dure quatre mois, elles se
rencontrent chaque semaine pendant
une heure. Anja : « Pendant ces réunions,
nous parlons de la direction que Fatma
veut prendre. Nous parlons également
des habitudes de travail en Belgique. Et
nous déterminons ce qu’elle peut faire
pour se rapprocher de cet emploi,
comme nouer des contacts et suivre des
cours de formation ». Fatma : « C’est
vraiment une initiative très utile. Anja a
partagé son expérience et ses conseils
dans les secteurs que j’envisageais. Elle a
également organisé pour moi des
rendez-vous avec des connaissances
travaillant dans ces domaines. Cela m’a
énormément aidé à prendre une bonne
décision».

een nieuw land. Ook bij mijn taalontwikkeling heeft Anja veel geholpen.’

Stappenplan

Taal speelt voor Fatma een belangrijke
rol, want ze wil graag een job in een
Nederlandstalige omgeving. Daardoor is
de zoektocht naar een baan een stappenplan geworden. Fatma: ‘Toen we
naar België kwamen, moesten we een
taal kiezen. We kregen het advies om
Nederlands te nemen, dus na de onlinecursussen, die in de coronaperiode niet
erg productief waren, volg ik nu vier
halve dagen per week fysieke lessen

© Tine De Wilde

Chercher un emploi ensemble

Op de foto: Fatma Korkmaz en Anja Vermeulen

Nederlands.’ Fatma is nu zelfs een halve
dag in de week vrijwilliger bij de bibliotheek. Een goed idee, vindt Anja: ‘Om
een taal te leren ben je het best actief
bezig. En Fatma ziet een job ook als een
middel tot integratie. Vrijwilligerswerk
kan een goede tussenstap zijn. Je zou
ook Nederlands kunnen leren in een job
onder je niveau, maar dan is het soms
moeilijk om je arbeidstraject nadien nog
te veranderen.’
Beyond the Horizon kan nog mentoren
gebruiken om aan de vraag te voldoen.
‘Daarom krijgt het project nu een

opvolger met Supermentor’, zegt
medewerker Fatih. ‘Op Supermentor.eu
kan je je kandidaat stellen en online een
opleiding tot mentor volgen.’ Anja kan
het vrijwilligerswerk in ieder geval
aanbevelen. ‘Wie er de tijd voor heeft,
moet niet twijfelen. Het is een kans om als
Nederlandstalige je steentje bij te dragen.’
Michaël Bellon
www.supermentor.eu,
www.behorizon.org

9

I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

NEDERL ANDS OEFENEN

14 uur – De Foyer, GC de
Lijsterbes
Oefen (gratis) je Nederlands en
ontmoet mensen uit je buurt.
We praten over dagelijkse
onderwerpen. Mensen die liever
luisteren, zijn ook welkom.
gratis
info: www.delijsterbes.be
•
•

woensdag 9, 16 en
23 november
KUNSTeldoos
bouwen van een
vogelhuisje, bijenhotel,
eekhoornvoederbakje
VORMING

14 uur – GC de Lijsterbes
Bij onze creatieve workshops ga
je aan de slag om, onder begeleiding, je eigen duurzame creatie
te maken en zo een steentje bij
te dragen aan een mooiere
leefomgeving.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
inschrijven voor de reeks op 9/11,
16/11 en 23/11: 20 euro
info: www.delijsterbes.be

vrijdag 11 november
Kamal Kharmach
Mag ik even 2022
(try-out)
HUMOR

20 uur – GC de Lijsterbes
2022 is nu al een bewogen jaar.
De coronabarometer, de
stijgende energieprijzen, de
hacking van Jan Jambon,
Antwerpen dat plots een stukje
Nederland in Vlaanderen is …
tickets: 15 euro (kassa),
13 euro (vvk), 11 euro (abo)
info: www.delijsterbes.be
UITVERKOCHT

10

woensdag 16 november
Familiescoop
De gebroeders Schimm
(2021) 9+
FILM

14 uur – GC de Lijsterbes
Last van spoken, klopgeesten of
paranormale pest? De gebroeders Schimm helpen je uit de
nood. Waar monsters op de loer
liggen, komen deze professionele spokenjagers in actie.
tickets: 3 euro
info: www.delijsterbes.be
•

donderdag 17 november
Ciné Café
Mijn vader is een
saucisse (2021)
FILM

13.30 uur – GC de Lijsterbes
Zoë is beste maatjes met haar
vader. Als papa besluit om zijn
baan als bankier op te geven en
acteur te worden, zit het er thuis
bovenarms op.
tickets: 2 euro (film),
5 euro (film + taart)
info: www.delijsterbes.be

vrijdag 18 en
25 november
Sport op de middag
Yoga
SPORT

12 uur – GC de Lijsterbes
Kom samen met jouw collega’s
de stress afschudden en beweeg
tijdens je middagpauze.
tickets: 5 euro
info: www.delijsterbes.be

vrijdag 18 november
The High Kings
The true heirs of
Ireland’s folk heritage
MUZIEK

20 uur – GC de Lijsterbes
Lees het artikel p. 12-13.
tickets: 26 euro (kassa),
24 euro (vvk), 22 euro (abo)
info: www.delijsterbes.be

© Kurt Van der Elst

dinsdag 7, 15, 22 en
29 november
Café Combinne
Gezellig babbelen in
het Nederlands

zondag 27 november
Tout Petit
DRRRAAI (2,5 +)
FAMILIE

Laat maar lekker draaien
Een familievoorstelling om een beetje draaierig van te
worden, dat is DRRRAAI, een creatie van Tout Petit –
het dansgezelschap van Ciska Vanhoyland en Lies
Cuyvers. DRRRAAI houdt een beetje het midden tussen
een dansvoorstelling en een installatie. Willy Cauwelier
ontwierp een grote constructie die over de dansvloer
heen draait, waar de dansers op veel manieren circulaire
bewegingen maken en tonen. De dansers draaien om
hun as en in de ruimte. Ze dansen met hoepels en
tekenen cirkels. Wie goed luistert, zal ook een herhalend
patroon in de muziek van Koen Brouwers herkennen.
Zo ontstaat er een kolkend, zwierend en zwaaiend
geheel van sculpturen en lichamen. Een boeiend
schouwspel voor jonge liefhebbers van dans en
muziek. (MB)
info: 11 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 12 euro (kassa),
10 euro (vvk), 8 euro (abo)

donderdag 24 november
Smart Café
Leer je toestel beter
kennen
WORKSHOP

14 uur – De Foyer, GC de
Lijsterbes
In het Smart Café ben je welkom
met je tablet of smartphone. Het
is geen cursus, maar een
gezellige bijeenkomst. Samen
met anderen ontdek je de
mogelijkheden van je toestel.
Je ontdekt nog meer instellingen
en functies.
tickets: 5 euro (inschrijven is
verplicht)
info: www.delijsterbes.be
•
•

zondag 27 november
Repair Café
Weggooien? Mooi niet!
VORMING

14 uur – Agora Kraainem
We gooien ontzettend veel weg.
Ook voorwerpen waar bijna
niets mis mee is en die na een
eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zijn. Via het
Repair Café wordt waardevolle
praktische kennis op een
plezante manier overgedragen.
Spullen hoeven niet weggegooid
te worden, maar worden
hersteld door vrijwilligers.
gratis
info: www.delijsterbes.be

MUZIEK

© Johan Jacobs

© MaryShootsPeople

vrijdag 2 december
Lisa Del Bo
Namiddagconcert

zaterdag 3 december
Jan de Smet
Ook de Sint steekt zijn vinger in de lucht
Sinterklaasvoorstelling (3+)
FAMILIE

Matinee met Lisa Del Bo
Uitstekend nieuws: vanaf dit seizoen staan er in de
Lijsterbes ook namiddagconcerten op het programma.
Met twee concerten in de namiddag – een in het najaar
en één in het voorjaar – komt de Lijsterbes tegemoet
aan de vraag van vooral een wat ouder publiek om ook
op andere tijdstippen dan ’s avonds of in het weekend
iets te organiseren. ‘Leden van onze stuurgroep die
ook bij Okra of Davidsfonds actief zijn, waren met het
idee gekomen om in de namiddag een concert of een
ander evenement te organiseren voor alle generaties’,
zegt Damienne D’heygers, de centrumverantwoordelijke van GC de Lijsterbes. ‘Zodat ook mensen die ’s
avonds minder makkelijk buiten komen deel kunnen
nemen. Daar komen we aan tegemoet met in eerste
instantie twee namiddagconcerten voor een zittend
publiek, dat behalve van het concert ook zal kunnen
genieten van koffie en een stuk taart.’
Het eerste concert wordt meteen een voltreffer.
Niemand minder dan Lisa del Bo komt naar Kraainem.
De zangeres die ons land in 1996 vertegenwoordigde
op het Eurovisiesongfestival in Oslo met de hit Liefde
is een schaakspel put voor het publiek uit de gouden
klassiekers van de jaren 40, 50 en 60. Ze zingt onder
meer Lili Marleen, Zwei kleine Italiener en Que sera en
vertelt tussendoor over het leven van de grote sterren,
en over zichzelf.
In het voorjaar is het de beurt aan het duo Stokman en
Vos, een alias van de sopranen Astrid Stokman en
Liesbeth Devos, die met begeleiding van accordeonist
Stijn Bettens een seniorenprogramma brengen. Taart
en koffie zijn telkens in de prijs begrepen. (MB)
info: 14 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 15 euro (kassa),
13 euro (vvk), 11 euro (abo)

De Sint volgens De Smet
Als de Sint in het land is, dan is ook Jan De Smet niet
ver uit de buurt. De Nederlandstalige songsmid van De
Nieuwe Snaar zette ooit zijn eerste stappen in de
richting van een jong publiek met het succesvolle
album Steek je vinger in de lucht, met Nederlandse
vertalingen van kinderliedjes van Woody Guthrie.
Nadien kwam hij ook op het uitstekende idee om
traditionele sinterklaasliedjes naar zijn muzikale hand
te zetten. Jan De Smet brengt deze nummers nu ook
live tijdens het programma Ook de Sint steekt zijn
vinger in de lucht. Hij begeleidt zichzelf daarbij op een
achttal – niet altijd voor de hand liggende – instrumenten. Hij heeft de instrumenten – in blinkend inpakpapier ingepakt – gekregen van Sint en Piet zelf. (MB)
info: 14 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 12 euro (kassa),
10 euro (vvk), 8 euro (abo)

dinsdag 29 november
Meskerem Mees
Caesar tour
MUZIEK

20 uur – GC de Kam
tickets: 25 euro (kassa), 23 euro (vvk), 21 euro (abo)

TICKETS EN INFO
GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem
info@delijsterbes.be• Tel. 02 721 28 06 • www.delijsterbes.be
OPENINGSUREN: ma, woe, do, vrij van 9 tot 12 en van 13 tot 17
uur. Op dinsdag van 13 tot 17 uur.
TICKETS EN INFO
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
info@dekam.be • Tel. 02 731 43 31 • www.dekam.be

Meer info over

: www.delijsterbes.be/nl/taaliconen

OPENINGSUREN: ma tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Woensdagvoormiddag is het onthaal gesloten.
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Ierse folkrollercoaster. Er zijn nummers
die je aan het dansen zetten, maar er zijn
er ook die je aan het wenen brengen.
We gaan geen enkele emotie uit de weg.
We brengen onze muziek op een manier
dat je er effectief iets bij voelt.’
Folk, wat is dat eigenlijk?
‘Folk is muziek die over het alledaagse
leven van gewone mensen gaat. Over de
hoogte- en dieptepunten die we allemaal
beleven. Het zijn authentieke verhalen,
uit het leven gegrepen. Met onze instrumenten en stemmen proberen we ze zo
oprecht mogelijk over te brengen.’

C U LT U U R
muziek

De Ierse folk van The High Kings

‘Zingen is zoals ademen,
het houdt ons in leven’
The High Kings, dat is echte Ierse folk. Gebracht door vier
Ierse topmuzikanten op een manier zodat je het voelt
kriebelen om mee te zingen. Wat je zoal mag verwachten?
We vroegen het aan bandleider Darren Holden.
Hoe begon het verhaal van
The High Kings?
Darren Holden: ‘De eerste keer dat we
als band samenkwamen, was in juni
2007 in Dublin. We deden een jamsessie.
Daarna hebben we veel samen gerepeteerd. We organiseerden een geheim
optreden en verbleven vervolgens drie
maanden in een studio om ons debuutalbum voor EMI Records op te nemen.
The High Kings waren geboren!’
Wat bracht jullie samen?
‘We kenden elkaar van voordien. Maar
het ontbrak ons altijd aan tijd om samen
iets te doen. Tot het moment dat er tijd
12

vrijkwam. Toen besloten we er samen
voor te gaan.’
Vanwaar de naam High Kings?
‘‘High King of Ireland’ was een koninklijke titel in het oude Gaelic (Keltische)
Ierland. Historische koningen en soms
ook legendarische figuren kregen die
titel. De term brengt je terug naar het
verleden. En dat vonden wij gepast,
omdat wij ons vaak laten inspireren door
grote Ierse folkbands die ons voorgingen.’
Hoe zou je jullie repertoire
beschrijven?
‘Onze show duurt twee uur. Het is een

We kennen folk vooral als een
traditioneel muziekgenre. Zien jullie
een evolutie in het genre?
‘Zeker weten. Toen wij in 2008 startten,
waren we de darlings van de media. Ze
waardeerden dat we trouw bleven aan
de eigenheid van folksongs, en er
tegelijkertijd in slaagden om de smaak
voor folk bij de jongere generatie aan te
wakkeren. Blijkbaar zetten we iets in
beweging. Want nadien zijn jongere
muziekgroepen op dat elan voortgegaan
om folk verder te vernieuwen. Er wordt
naar ons verwezen als de voorlopers van
de renaissance van Ierse volksmuziek.’
Jullie brengen zowel covers als jullie
eigen muziek. Welke muzikanten zijn
een inspiratie?
‘The Dubliners, The Chieftains, Mumford
& Sons, The Band ... Ik zou nog een tijdje
kunnen doorgaan. Wij pikken allerlei
dingen van andere muzikanten op. En
daar proberen we iets nieuws mee te
maken.’
Welke onderwerpen inspireren jullie
voor eigen songs?
‘Het echte leven. Als je vanuit je hart
schrijft, dan weet je dat je miljoenen
andere harten zult raken. Elk van ons
heeft een verhaal. Soms heb je iemand
anders nodig die je dat verhaal vertelt.’
Welk accent legt elk van jullie in de
band?
‘Finbarr zingt heel wat oudere ballades,
liederen die zijn familie vroeger nog
gezongen heeft. Brian is een zanger en
performer die zijn metier op het podium
geleerd heeft. En Paul slaagt erin om de
magie van het genre op te wekken. Van
mij wordt gezegd dat ik de band een wat
ruwer en meer rockgehalte geef. En
toegegeven, de nummers die ik schrijf,
klinken iets meer rock-’n-roll.’

I N F O R M AT I E
Zingen maakt deel uit van het Ierse DNA. Hoe
verklaar je dat?
‘Het maakt deel uit van onze cultuur die al duizenden
jaren bestaat. We denken er niet bij na. Zingen voelt
voor ons Ieren als iets heel natuurlijks. Het is zoals
ademen. Het houdt ons in leven.’
Wat betekent muziek voor jou persoonlijk?
‘Muziek betekent alles voor mij. Ze was mijn allereerste liefde. Ik kan er ook altijd naar terugkeren als ik
me beschermd wil voelen. Met muziek heb ik een
liefdesrelatie die ik nooit zal stopzetten. Als het
moeilijk gaat, is ze er om me te redden. En bovendien
helpt ze me om een inkomen te hebben.’
Welke folksong vind jij geweldig?
‘The town I loved so well van Phil Coulter. Beter dan
dat wordt folk niet. De tekst is hartverscheurend en
tegelijkertijd opbeurend. Het nummer heeft ook een
mooie sterke melodie. Het is een waargebeurd
verhaal. Het gaat over een sombere en roerige tijd in
Noord-Ierland, verteld door een man die het allemaal
van dichtbij heeft meegemaakt.’
Is dat de kracht van folkmuziek?
‘Folk spreekt tot je hart en ziel. Het troost je als een
warme deken. Het geeft je hoop en helpt je om je een
weg te banen door de wereld van vandaag. Al eeuwen
helpt het mensen om door moeilijke tijden te geraken
en zich niet alleen te voelen. En het zal dat blijven doen.’
Hoe kijk je naar de toekomst van folk?
‘Optimistisch. De waardering voor het genre groeit.
Zowel de Ierse, Engelse, Schotse, Amerikaanse als
andere versies van folk worden populairder. Dat komt
voor een groot deel omdat muziek zo toegankelijk is
geworden dankzij de streamingplatforms en sociale
media. Bijzonder om te zien is dat jongere generaties
het genre meer dan ooit omarmen. De originele
songs die we brengen zijn het populairst. Dat is
veelbelovend.’
En hoe kijk je naar de toekomst van de band?
‘The sky is the limit. (lacht) The High Kings staan er
als band. De muzikaliteit in onze groep is sterker dan
ooit. De voorbije twee jaar hebben we aan een
opnameproject gewerkt. Binnenkort zal je er meer
over horen. Ik kan je al meegeven dat je zult staan
kijken. Stay tuned, zou ik zeggen.’ (lacht)
Nathalie Dirix

vrijdag 18 november
The High Kings
The true heirs of Ireland’s folk heritage
MUZIEK

20 uur – GC de Lijsterbes
tickets: 26 euro (kassa), 24 euro (vvk), 22 euro (abo)
info: www.delijsterbes.be

bibliotheek Kraainem

Boekenboom #15
Het bibliotheekseizoen is na het zomerreces weer uit
de startblokken geschoten. De eerste activiteiten
van dit najaar zijn inmiddels al achter de rug, waaronder de geslaagde najaarsvertelling op 25 september,
toen enkele rasvertellers het publiek met hun verhalen
en muziek wisten te vervoeren.
Toch ligt er nog een minstens even
veelbelovende reeks evenementen
in het verschiet. Op het programma
in november staat de voorleesweek
op 20, 23 en 27 november. Dan
worden verhalen verteld in het
vrolijke en boekige decor van de
vertrouwde Kraainemse bibliotheek.
Daarna breekt de eindejaarsperiode
alweer aan, met het jaarlijkse
bezoek van Sinterklaas op zondag
4 december (wie weet brengt hij
voor de kleinsten wat lekkers mee
uit Spanje?), maar ook de tweede
sessie van de Leesjury op zondag
11 december, wanneer opnieuw
twee prachtig geïllustreerde boekjes
voor de kleintjes worden voorgelezen. Dit jaar experimenteert de bib
voor het eerst met de Leesjurywerking in de leeftijdscategorie 3-6 jaar
en wij hopen natuurlijk op een
daverend succes. Lees meer over dit
prachtige initiatief op www.deleesjury.be en op onze website, en maak
kennis met de geselecteerde boekjes. Ben jij ouder dan deze doelgroep, maar heb je ook zin om
volgend jaar aan de Leesjurywerking
deel te nemen? Laat het vooral
weten aan je bibliothecaris bij je
volgende bezoek.
Qua nieuwe aanwinsten worden de
volwassenen deze maand verwend
met heel wat mooie literaire titels
door absolute topauteurs, zoals Wat
stilte wil (A. Japin), Sira (M. Dueñas),
De gebeurtenis (P. Terrin), De
nachten van de pest (O. Pamuk),
September (A. Verbeke) en Cicerone
(A. Jongstra). De spannende speurder
De onbekende (J.L. Horst), het
fantasy-horrorverhaal Fairy Tale
(S. King) en het kookboek Ik eet zo
graag 2 (P. Naessens) zorgen voor
afwisseling in deze collectie.

e-boeken in
verschillende talen

De e-boekendienst is ook weer
aangevuld, met niet minder dan 252
nieuwe titels voor volwassenen.
Ondertussen zijn er op CloudLibrary
(de e-boekendienstapp) verhalen
beschikbaar in het Nederlands,
Engels, Oekraïens en Spaans. Je
merkt het: door gebruik te maken
van dit digitale platform slagen we
erin ons aanbod stelselmatig te
diversifiëren en boeken ook in
andere talen dan enkel het Nederlands aan onze lezers aan te bieden.
Zo wordt jouw bib een venster op de
wereldliteratuur. Het al ruime
aanbod digitale jeugdboeken is
ook verder uitgebreid, bijvoorbeeld
met Opgepast! (J. Mellenk),
Best mates: six favourite stories
(M. Morpurgo), War Stories
(M. Morpurgo) en The stars beneath
our feet (D.B. Moore). Via CloudLibrary hoef je zelfs je luie zetel niet
meer te verlaten om aan boeken te
komen.
Bij de strips verwelkomen we de
nieuwe nummers Skyborg (Buck
Danny), De snor in de nor (F.C. De
Kampioenen), De Gulden krijger
(Suske en Wiske), De verdwenen
kampioenen (F.C. De Kampioenen),
Het waarheidsmasker (De Buurtpolitie), Het vervloekte toernooi
(Nachtwacht), Oma Boma trainer
(FC. De Kampioenen), Vluchtmisdrijf
(De Kiekeboes) en zelfs enkele
herdrukken van De lustige kapoentjes
(Hurey), ons gul geschonken
door de zoon van deze ijverige
stripauteur.
Eveline Leclercq en Mike Kestemont
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De Rand is een economische topregio

Productieve en
welvarende regio

Wat betekent de Rand als economische regio? Veel, zo
blijkt. Het is een productieve en welvarende regio, goed
voor 8,7 % van de totale bruto toegevoegde waarde van
het hele Vlaamse Gewest.

D

e Vlaamse Rand is een regio
met tal van bijzondere bedrijven,
bekende en minder bekende.
Door haar ligging bekleedt de regio een
heel eigen plaats tussen Vlaanderen en
de hoofdstad. De regio economisch
definiëren is niet zo gemakkelijk. Het is
een regio met grote verschillen, bijvoorbeeld een verstedelijkt gebied rond
Vilvoorde, Machelen en Zaventem,
rustigere residentiële wijken en ook nog
deels landelijke gemeenten. En dan is er
een strook die tegen Wallonië aanleunt.
Alle gemeenten merken natuurlijk de
invloed van hoofdstad Brussel.

Toonaangevende
bedrijven

Zo hebben een heel aantal toonaangevende bedrijven zich in de regio geves14

tigd omwille van de nabijheid van de
hoofdstad. De lijst is indrukwekkend. Er
is de luchthaven met veel tewerkstelling.
Daarnaast komen we bekende namen
tegen zoals Pfizer in Zaventem, Procter
& Gamble in Grimbergen, ISS Facility
Services in Vilvoorde, Cisco Systems en
Capgemini in Machelen, Asco Industries
in Zaventem Toyota in Zaventem, VTM
in Vilvoorde, Belle-Vue in Sint-PietersLeeuw, enzovoort en zo verder.
De bovenstaande lijst is uiteraard niet
volledig, maar toont wel aan dat de
grote economische polen zich in en
rond Zaventem, Machelen en Vilvoorde
concentreren. Dat concludeert ook de
toelichtingsnota Een blik op de Vlaamse
Rand 2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat onder andere de

economische prestaties van de regio
belicht. De bruto toegevoegde waarde
(de waarde die wordt toegevoegd
tijdens de productie van goederen of
diensten) van deze drie gemeenten
bedraagt maar liefst 10,5 miljard euro.
Dat is de helft van de bruto toegevoegde waarde van de hele Rand (20,8
miljard euro). Met andere woorden: deze
drie gemeenten produceren evenveel
meerwaarde als de zestien andere.
De Rand is een productieve regio, goed
voor bijna de helft van de bruto toegevoegde waarde van de volledige provincie Vlaams-Brabant (44,4 miljard euro)
en 8,7 % van de totale bruto toegevoegde waarde van het hele Vlaamse Gewest.
Een en ander maakt van de Rand een
welvarende regio. Nog volgens de
toelichtingsnota bedraagt het gemiddelde netto belastbaar inkomen per
aangifte in 2018 in de Rand 40.233 euro.
Dat bedrag ligt hoger dan in de hele provincie Vlaams-Brabant (39.834 euro) en
in het Vlaams Gewest (35.388 euro).’ De
plaats waar welvaart geconcentreerd zit,
is overigens niet noodzakelijk de plaats
waar welvaart geproduceerd wordt’,
stipt de nota aan. Zo vind je de hoogste
inkomens in gemeenten als Tervuren,
Kraainem, Wezembeek-Oppem en
Sint-Genesius-Rode, waar de bruto
toegevoegde waarde per inwoner
relatief laag is. Terwijl productieve
gemeenten als Zaventem, Machelen en
Vilvoorde eerder een laag gemiddeld

inkomen kennen. Dat komt omdat
mensen vaak niet wonen op de plek
waar ze werken, en het vooral mensen
met hogere inkomens zijn die de groene
gemeenten opzoeken.

Weg uit Brussel

Hoe ziet de werkrelatie tussen de
Vlaamse Rand en Brussel eruit? In augustus meldde RINGtv dat steeds meer
bedrijven de hoofdstad inruilen voor de
Rand. Jobs die Brussel hard nodig heeft,
verdwijnen er. De reden voor deze
beweging zou vooral fiscaal zijn. Op
Brusselse kantoren moet je meer
belastingen betalen dan in Vlaanderen.
Brussel verliest twee keer, want jobvlucht stimuleert ook stadsvlucht. Veel
mensen verhuizen mee. Het zijn vooral
de beter betaalde jobs die verkassen,
waardoor de hoofdstad nog eens fiscale
inkomsten mist.
Het is een beeld dat Koen Vermoesen,
diensthoofd Ruimtelijke Economie van
het Agentschap Innovatief Ondernemen
(VLAIO), toch enigszins nuanceert. ‘Er
waren indertijd al studies die een
verschuiving voorspelden van het
internationale kantorensegment richting
Zaventem, terwijl de publieke sector in
Brussel gevestigd zou blijven. Dat heeft
zich tot op zekere hoogte ook zo gemanifesteerd. Het gaat dan om grote
bedrijven, advocatenkantoren …, maar
het geldt zeker ook voor de financiële
sector. Voor de internationale handel is
de nabijheid van de luchthaven een troef.’
Vermoesen ziet nog een reden voor de
verhuisbeweging. ‘Er zijn indicaties dat
bedrijven die veel ruimte nodig hebben,
zoals industriële en logistieke bedrijven,
van Brussel naar de Rand of zelfs naar
verder gelegen terreinen trekken.
Volgens sommigen om fiscale redenen,
volgens ons vooral omwille van factoren
als gebrek aan ruimte en congestie. Die
beweging weg van Brussel wordt overigens weleens in twijfel getrokken. Wij
erkennen ze liever, zodat we ten minste
de ongewenste effecten ervan kunnen
remediëren, zoals een verdere suburba-

Samen energie
besparen in de
gemeenschapscentra

nisatie in een tweede gordel rond de
Rand. Het voorbije decennium is het
besef gegroeid dat we moeten ophouden met het wegduwen van zogenaamde maak-activiteiten uit de stad naar
bedrijventerreinen. Dat grote industrie
niet thuishoort in de stad is logisch.
Maar nu zitten er op bedrijventerreinen
veel niet-hinderlijke activiteiten die
evengoed of misschien zelfs beter in de
stad hun activiteiten zouden kunnen
ontplooien.’

De verwarming op 19 graden

De energiecrisis treft iedereen, ook onze
gemeenschapscentra. Daarom nemen wij de
komende maanden net als iedereen maatregelen, waarvan we jou als bezoeker op de
hoogte willen brengen. Vzw ‘de Rand’ voert
vanaf nu het actieplan energie van de
Vlaamse overheid uit. We volgen haar
richtlijnen en zetten de verwarming overal
op 19 graden. In de theaterzalen, de vergaderlokalen, het toilet, het café en de keuken,
overal in onze gebouwen. Kleed je warm aan
als je naar onze gemeenschapscentra komt,
zo blijft je bezoek of huur even aangenaam
als voordien. Samen besparen doen we door
de verlichting telkens uit te doen, als je een
ruimte of de toiletten verlaat. Bedankt!
Vzw ‘de Rand’

Reconversie

Over ruimtegebruik moet in de Rand zelf
ook goed nagedacht worden, vindt
Vermoesen. ‘Vroeger dachten we in
hectaren, nu in vierkante meters’, zo vat
hij de mentaliteitswijziging samen die
heeft plaatsgevonden in het beleid. ‘Het
is veel productiever om kmo’s samen te
brengen, te stapelen en functies te
vermengen in plaats van elke sector zijn
eigen zone toe te kennen, en elke kmo
zijn eigen ruimte en eigen pand. In plaats
van oude industriële sites om te bouwen
naar lofts en appartementen worden
daarom nu ook bedrijfsverzamelgebouwen gezet met kleinere kmo-units. De
overheid zet ook in op de reconversie
van verouderde bedrijventerreinen en
brownfields in de Rand. Iets wat niet
overal even vlot is verlopen. ‘In de
zuidelijke Zennevallei is er een duidelijke
visie tot stand gekomen, bijvoorbeeld
voor een terrein als Laekebeek in Lot. In
de regio Vilvoorde-Machelen bleek dat

niet zo evident. Daar hebben vooral
privéontwikkelaars de leiding genomen,
zoals op de terreinen van Renault
Vilvoorde, waardoor dat nu versnipperd
en onderbenut is. Een goed voorbeeld
van een succesvol herinrichtingstraject
dat zich op de lange termijn richt, is de
omvorming van het Research Park Zellik
tot een echt wetenschapspark.’
Jan Haeverans

EN

Rand declared an economic powerhouse
The Rand is populated by a whole host of unusual businesses, including some quite wellknown undertakings and others that are less familiar. The region occupies a unique position
between Flanders and the capital while its location has helped it to become a productive
and prosperous area, accounting for almost half of the gross value added of the entire
Flemish Brabant province (€44.4 billion) or 8.7% of the gross value added of all the Flemish
Region. The region’s average net taxable income per taxpayer is another measure of its
economic strength: €40.233 in 2018, which is higher than the entire Flemish Brabant
province and Flemish Region. The urban flight phenomenon is now being accompanied by a
job exodus, with the number of companies moving from Brussels to the Rand steadily rising
in recent years, with all that implies for both for the capital and the Rand.
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BEELD
uit Kraainem

Prinseput is een van de groene ruimtes in Kraainem, met een recreatief karakter en met waardevolle landschapselementen. Het beheer is gericht op een progressieve opbouw van de biodiversiteit, waarbij voldoende ruimte wordt
gegeven aan insecten, vogels en planten.
Tekst en foto: Ludo Jacobs

