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Gras, ballen 
en poortjes:
‘Croquet is geen 
kinderspel’

Thierry Schoysman:
‘De ontmoeting 
met Bill Keith 
veranderde mijn leven’

Maaike Cafmeyer 
en Peter De Graef:
Eerste Hullep! 
bij narcisme
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Verduidelijking 
over de vissen 
van Jourdain
Hengelaar Roger Lens, die we in 
de lijsterbes van november 2022 
samen met zijn zoon Koen 
interviewden over hun passie 
voor het vissen, heeft ons 
gemeld dat je uit de Jourdain- 
vijver geen enkele vis mag 
meenemen, dus ook geen  
snoek, zoals in het interview 
vermeld stond.

I N F O R M AT I E

uit de gemeente

Vredegerecht
Het vredegerecht krijgt een andere bestemming. De ge-
meente Kraainem wil daarvoor samenwerken met een 
projectontwikkelaar. ‘We kiezen voor een publiek-private 
samenwerking, zoals steeds meer gemeenten dat doen’, zegt 
Johan Forton, schepen van Patrimonium en Ruimtelijke 
Ordening. ‘Een advocatenbureau zal ons de komende weken 
adviseren bij het opstellen van het lastenboek.’ 

Het oude gebouw van het vredegerecht verdwijnt onder de 
sloophamer. ‘Ook de uitbreiding van het gebouw wordt 
afgebroken. Daar was vroeger het Plaatselijk Tewerkstellings-
agentschap (PWA) gevestigd. Daarna wordt het perceel 
verkaveld. Het nieuwe gebouw zal drie verdiepingen tellen. 
Het gelijkvloers is voor de gemeente waar ruimtes voor 
verenigingen komen. De bovenste twee verdiepingen 
kunnen dan kantoren of appartementen worden. Als alles 
goed verloopt, wordt het project in 2023 aanbesteed.’ (TD)

Hoeve Van Deuren
De Hoeve Van Deuren in de  
Dezangrélaan is afgebroken. Na jaren 
leegstand komt er nu een nieuw 
gebouw voor een sociaal project. 
Midden 2024 zouden de werken klaar 
zijn. Op het gelijkvloers komt een 
ontmoetingscentrum van het 
OCMW. ‘We willen een plek creëren 
waar jong en oud elkaar ontmoeten. 
Ook het seniorenrestaurant Resto  
en Co verhuist naar daar’, vertelt 
OCMW-voorzitter Françoise  
Devleeschouwer (DéFi). ‘Er komen 
een polyvalente ruimte, douches,  

een bar en een grote keuken. Ook 
een kapper en pedicure zullen enkele 
uren per week kunnen langskomen.’ 

Op de eerste en tweede verdieping 
komen acht appartementen.  
‘Vier daarvan zijn noodwoningen 
voor mensen die bijvoorbeeld 
getroffen zijn door een brand’,  
legt Devleeschouwer uit. ‘De andere 
vier zijn voor asielzoekers die Fedasil 
doorverwijst.  Achter het gebouw 
komt ook een parking.’ (TD)
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Telex
• Het meerjarenplan 2020-2025 wordt 

aangepast omwille van de energiecrisis 
en een aantal projecten. De oppositie 
(DéFi-MR) maakt zich zorgen over de 
gemeentelijke financiën die in de nabije 
toekomst ontoereikend zouden zijn. De 
positieve balans zou er volgens hen in 
2028 wel eens anders kunnen uitzien. 
Burgemeester Waucquez (PK-KU) 
verklaart dat de financiële diensten een 
veiligheidsmarge hanteren bij het 
opstellen van de begroting en dat hij 
tijdens de commissie financiën weinig 
commentaar van de oppositie heeft 
gehoord. Voorspellingen tot 2028 
hebben volgens hem weinig zin in deze 
snel veranderende wereld van vandaag. 
Omwille van een aantal infrastructuur- 
en onderhoudswerken wordt een deel 
van de financiële reserves aangesproken. 
De gemeenteraad keurt de aanpassing 
van het meerjarenplan goed, meerder-
heid tegen oppositie.

• De gemeenteraad keurt – niet zonder 
slag of stoot – de statuten van Iverlek 
goed. De raad benadrukt dat raadslid 
Andre Ivanszky (PK-KU), de vertegen-
woordiger van onze gemeente, een 
aantal vragen moet stellen op de 
algemene vergadering van de inter-
communale distributienetbeheerder 
voor elektriciteit en aardgas. De 
gemeente wil onder andere de garantie 
dat de voetpaden niet worden heropend 
bij het uitvoeren van bepaalde werken 
en heeft een probleem met de blokkerende 
minderheid voor Fluvius in Iverlek, 
waardoor bepaalde strategische 
activiteiten voor de gemeente niet 
kunnen worden doorverkocht aan 
private derden. 

• Het street-artproject van raadslid 
Nathalie Woitrin (PK-KU) en de voorzitter 
van de gemeenteraad Luc Timmermans 
(PK-KU) gaat de uitvoerende fase in. 

‘Eerst was het de bedoeling om de 
bruggen te beschilderen, maar dat is te 
duur. Nu gaat het vooral over het 
beschilderen van nutskasten en de 
muur aan de sporthal en het gemeente-
lijk depot’, aldus het raadslid. Er zullen 
workshops worden georganiseerd 
waarop Kraainemse verenigingen en 
creatieve mensen hun inbreng kunnen 
hebben. De oppositie noemt dit project 
‘een overbodige luxe’. Schepen Forton 
(PK-KU) staat achter het initiatief 
omdat het de gemeente zal verfraaien. 
De meerderheid stemt voor, de oppositie 
tegen. 

• Raadslid André Ivanszky (PK-KU) stelt 
voor om de benaming Laag-Kraainem 
te vervangen door Kraainem-Noord en 
Hoog-Kraainem door Kraainem-Zuid. 
Sommige landkaarten zijn inderdaad 
verwarrend, wat een impact kan 
hebben op de activiteiten van Interza, 
de politie en andere diensten. Het punt 
wordt aangenomen. De gemeenteraad 
vraagt om dit praktisch uit te werken.

• Raadslid Nathalie Woitrin (PK-KU) 
vraagt om een infoavond over het 
ruimtelijk uitvoeringsplan Bouwlagen 
te organiseren. Veel inwoners willen 
weten hoeveel bouwlagen er in de 
toekomst zullen worden toegelaten. De 
gemeenteraad keurt het voorstel goed, 
behalve schepen Véronique Caprasse 
(DéFi-MR) die tegen stemde. Volgens 
haar heeft dit dossier geen haast.

• Raadslid Carel Edwards (PK-KU) vindt 
het antwoord van schepen Elisabeth de 
Foestraets (DéFi-MR) op een eerdere 
vraag over het onderhoud van de 
bomen in de Koningin Astridlaan niet 
duidelijk. Hoe de bomen nu worden 
gesnoeid, zou volgens hem niet volgens 
de regels van de kunst verlopen. De 
gemeentediensten zullen een schriftelijke 
reactie opstellen.

3

©
 T

DW

In memoriam: 
Patrick Deneys
Op 7 december 2022 overleed Patrick 
Deneys aan een slepende ziekte. Patrick 
en zijn vrouw Marina waren de allereer-
ste uitbaters van de Foyer van het 
gemeenschapscentrum de Lijsterbes. 
Ze combineerden dit met een voltijdse 
job. Bij velen waren ze bekend als Mamie 
en Papie. 

Samen maakten ze van de Foyer een 
plaats waar iedereen welkom was. Ook 
jeugd-, sport- of cultuurverenigingen. 
Patrick vervulde hierin een belangrijke 
rol. Met een groot gevoel voor recht-
vaardigheid, een warm en groot hart 
hielp hij zijn vrouw mee om de basis te 
leggen voor de Foyer. Hij heeft zijn 
ziekte gedragen met ongelooflijk veel 
moed en positiviteit. Op de vraag ‘Hoe is 
het?’ kwam steevast het antwoord ‘A 
goot hei, pikke’. Zo was Patrick. Weten-
de wat hem boven het hoofd hing, wou 
hij anderen hier niet mee lastig vallen. 

De laatste maanden waren zeer moeilijk 
voor zijn vrouw (Marina), dochter 
(Jessica), schoonzus (Christina), schoon-
broer (Jos) en goede vrienden (Stef en 
Marijke). Zij probeerden met alles wat ze 
hadden de pijn draaglijk te maken voor 
Patrick. Op 7 december was het mooie 
verhaal van Patrick geschreven en heeft 
hij Kraainem verlaten. Het ga je goed, 
beste Patrick. Voor een afscheid is het 
altijd moeilijk de juiste woorden te 
vinden. Na een zoektocht hebben we 
dan toch deze woorden voor jou 
gevonden: 
Sterker dan het verlies
is de herinnering die blijft.
(LT)
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M E N S E N

met een passie

Gras, ballen en poortjes 

‘Croquet is geen kinderspel’
Croquetspelers: wie het gemeentehuis passeert, heeft hen misschien al gezien. Sinds 
corona maakt een groep liefhebbers regelmatig gebruik van het grasveld voor een 
spelletje croquet.

bij croquet aan een ouderwets 
spel dat ze bij hun grootouders 
in de kelder vonden. De backy-
ard croquet game, zoals de 
Engelsen het noemen.’

Hoe zitten de regels dan wel in 
elkaar? ‘De basis is dat je met 
een houten hamer je bal van de 
staak aan het begin naar de 
staak op het einde speelt, en 
dan weer terug. Onderweg 
moet je de bal onder poortjes 
spelen.’ 

Maar croquet is ook strategie. 
‘Je speelt per twee. De spelers 
met de blauwe en de zwarte bal 
vormen een team, en de spelers 
met de rode en de gele bal het 
andere. Als team moet je als 
eerste terug aan de beginstaak 
aankomen.’ Onderweg kan je 
het andere team vertragen of je 
partner helpen. ‘Raak je met 
jouw bal die van je partner of 
van de tegenstander, dan mag 
je die croqueren. Zo breng je de 
bal van de tegenstander in een 
slechtere positie, of die van je 
partner in een betere.’ 

Daarmee is het hoge woord eruit: 
croqueren doe je door je voet op jouw 
bal te zetten, er hard met je hamer op te 
slaan zodat de bal van de ander die 
ertegen ligt, wegvliegt. Op die manier 
wordt croquet dus een team- en een 
denksport waar ook volwassenen uren 
zoet mee kunnen zijn.

Biljart en golf
Of moeten we zeggen eeuwen? Want 
croquet bestaat al van voor de tijd van 
onze grootouders. ‘Het ligt aan de 
oorsprong van biljart en golf’, zegt 

‘We zijn helemaal geen club’, zegt 
Barbara Reypens meteen, een van de 
croquetspelers. In de groene ruimtes 
van Kraainem slaan ze op croquetballen 
met een houten hamer. Dat doen ze van 
de eerste tot de laatste staak en terug. 
Onderweg moeten ze de ballen door 
poortjes slaan die in een achtvormig 
parcours staan.
  
‘De burgemeester vroeg of we geen club 
konden worden, maar we zijn gewoon 
een bende vrienden die afspreekt via 
WhatsApp. Er zijn twintig à dertig 
mensen, van wie de helft regelmatig 
komt.’ De vrieskou en wind houden hen 
niet tegen. ‘We spelen ook in de winter. 
Het moet alleen droog en licht zijn.’

Covidsafe
Het begon allemaal tijdens de corona- 
crisis. Toen paste croquet plots binnen 
de regels. Met maximum vier personen 
kon je buiten sporten. ‘De politie liet ons 
doen terwijl ze andere mensen weg-
stuurden’, zegt Reypens met een lach. 

‘Daardoor speelden we meer en organi-
seerden we in het park eens een toer-
nooi met vijf teams van twee personen.’

‘Eric Vandecasteele is de eigenaar van 
het croquetspel en speelt al lang. Ik 
speel sinds mijn studententijd’, zegt 
Reypens. De Kraainemse croquetspelers 
noemen Vandecasteele hun ’voorzitter’.

Ook al zijn de spelers vooral Woluwe-
naars, ze spelen het liefst op de grasvel-

den van Kraainem. ‘Oorspronkelijk 
speelden we in het Prinsenputpark, en 
soms met een picknick aan het kasteel 
van La Hulpe’, zegt Reypens, ‘maar toen 
schapen in het park graasden, zijn we 
veranderd van plek.’ Het Jourdainpark 
bleek dan weer te vochtig en honden 
toonden er te veel interesse in de 
croquetballen. 

‘Het veld naast het gemeentehuis bleek 
perfect.’ Dat het gras kort gemaaid is, 
ideaal voor een croquetspel, is dankzij 
de gemeente. Maar ook langer gras 
houdt hen niet tegen. ‘Dan wordt het 
een heel ander spel’, zegt Reypens. ‘We 
hebben de burgemeester ook al uitge-
nodigd om mee te spelen.’

Strategisch teamspel
Croquet is een toegankelijk spel. Je kan 
het spelen met een diverse groep en 
gemakkelijk beginners uitnodigen. ‘Als je 
net begint, kan je een team vormen met 
een ervaren speler’, zegt Reypens.  
‘Wat ooit een voorbijganger was, is nu 

een van onze beste spelers. We vroegen 
hem om te oordelen of een bal door het 
poortje was gegaan. Hij is toen blijven 
kijken en speelt nog altijd met ons mee. 
Hij was student geneeskunde en is 
ondertussen dokter.’

De spelregels zijn dan ook eenvoudig, 
maar gaan verder dan op een bal 
kloppen door poortjes. ‘Croquet is geen 
kinderspel. Niemand kent de echte 
spelregels. De meeste mensen denken 

‘Wat ooit een voorbijganger was, 
is nu een van onze beste spelers’
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Reypens. ‘Louis XIV wilde croquet 
tijdens de winter ook binnen spelen. Het 
gras is zo het groene laken van de 
biljarttafel geworden.’ Ook golf is een 
latere variant op croquet. Van oor-
sprong is het een Frans spel, ook al 
klinkt het Brits. De Engelse term voor 
houten hamer mallet komt van het 
Franse maillet.

‘Daarbij was de eerste vrouw ooit op de 
Olympische Spelen een croquetspeel-
ster. Jammer genoeg haalden ze het na 

die eerste Spelen weer van het pro-
gramma.’ Zelf in competitie treden, dat 
is momenteel geen plan. ‘Maar we lazen 
in de krant dat bewoners van een 
bejaardentehuis in Hanoi in Vietnam ook 
croquet spelen. Misschien moeten we 
daar een wedstrijd tegen spelen’, lacht 
Reypens. 

Eerst moeten ze een nieuw croquetspel 
kopen. Want door het hevige croqueren 
is het oorspronkelijke kapot gegaan. 
Deze keer een moderne versie met een 

‘Croquet is a challenging game’
Croquet players: anyone passing the town 
hall is likely to have seen them.

‘We are definitely not a club,’ says 
Barbara Reypens, one of the croquet 
players. Their pastime is hitting croquet 
balls with a wooden hammer in the midst 
of Kraainem’s green spaces. They move 
from the first stake to the last one and 
back again, hitting balls through hoops in 
the process. ‘We’re just a bunch of 
friends,’ says Reypens.

Covid safe
It all started during the covid crisis, when 
the game of croquet was suddenly 
deemed to be acceptable, according to 
the powers that be. You were allowed to 
play sports outdoors in groups of a 
maximum of four people. ‘The police 
were letting us play while sending other 
people away,’ says Reypens. 

A strategic team game
As a really accessible game, croquet can 
be played with a diverse group of 
individuals and is also very beginner 
friendly.

The rules of the game may be quite 
straightforward, but it is much more than 
just knocking a ball through hoops. 
‘Croquet is an incredibly challenging 
game. It’s also a question of strategy,’ 
says Reypens, ‘slowing down the other 
team or lending support to your partner 
as the game proceeds.’   

EN

degelijke hamer en ballen in kunststof 
zoals de professionele croquetspelers. 

Michaël Bellon
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elke zondag   
Chiro BAM!  
van 6 tot 12 jaar   
14 tot 17 uur - Chirolokalen, Zaventemseweg 6  
info: chirobamkraainem.be  
  

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  
  

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

donderdag 16 maart
Film Mammuth (2016)
Ciné Café
Serge Pilardosse, een gepensioneerde werkne-
mer, gaat op zoek naar zijn voormalige werkge-
vers om zijn pensioen te eisen. Onderweg met 
zijn mythische motorfiets, de Münch Mammuth,
stelt hij zich tal van levensvragen.
13.30 uur - GC De Lijsterbes
tickets: 2 euro (film), 3 euro (stuk taart)
info: www.delijsterbes.be

vrijdag 17 maart  
Griekse wijnproefavond  
Wijnroute  
Wijnproefavond door Peter De Vlieger  
19 uur – GC Kontakt (Sint-Pieters-Woluwe), 
Koetshuis  
prijs: 20 euro (leden), 25 euro (niet-leden) 
info en reserveren: wijnroute@telenet.be  

Zaterdag 4 en zondag 5 maart
Eetfestijn 
Sportvereniging Mikra

Het eerste weekend van maart organiseert Mikra zijn jaarlijkse eetfestijn. Deze keer 
gooit corona geen roet in het eten. 

Je kan nu ook pingpong spelen bij sportvereniging Mikra, naast zaalvoetbal en 
badminton. ‘Daar was veel vraag naar’, zegt voorzitter Luc De Fré. ‘Door corona is die 
afdeling pas vorig jaar gestart. Nu tellen we acht pingpongtafels en zeventien leden. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Vanaf zes jaar kan je bij ons beginnen met pingpong. 
Of met zaalvoetbal. Naast de jongeren zijn er ook de twee competitieteams en het 
Mikra Oldtimers-team, een ploeg voor liefhebbers vanaf 35 jaar.’

‘Mikra Badminton telt 46 leden. Op zondagavond is er een interne competitie. Dat is 
deels vrij spel. Daarna bepaalt de computer met een trekking wie tegen wie speelt. Zo 
meng je de teams en leren de leden elkaar beter kennen. Het jaar sluiten we af met 
een toernooi en een barbecue.’

We zijn één grote familie
Mikra heeft veel trouwe leden. ‘De sporthal is druk bezet door onze vereniging’, zegt 
de voorzitter. ‘Veel families sporten bij ons. Vader en zoon spelen bijvoorbeeld 
zaalvoetbal en de moeder badminton. Jonge leden groeien vaak door naar het 
volwassenenteam. Zo zijn sommigen al twintig jaar lid. Ook als ze verhuizen, blijven ze 
komen, want er heerst hier een gezellige sfeer. Vriendschap, een team vormen, fijne 
momenten delen, plezier beleven aan het sporten, dat vinden we belangrijk. We zijn 
één grote familie.’

Corona en het eetfestijn
Corona hakte in op de werking van de club. ‘We konden drie jaar geen etentje organi-
seren’, zegt De Fré. ‘Net nadat de coronacrisis uitbarstte, organiseerden we er nog 
één. Daarna was het gedaan. Gelukkig hadden we reserves en konden we na corona 
terug opstarten.’ 
‘Om het lidgeld laag te houden, organiseren we jaarlijks zo’n eetfestijn. Ongeveer 
zestig vrijwilligers werken daaraan mee. En we ontvangen zo’n driehonderd bezoekers.’

Het eerste weekend van maart staat nu in het teken van het eetfestijn. Je kan kiezen 
tussen mosselen natuur, balletjes in tomatensaus of americain met een slaatje, 
telkens geserveerd met frieten. (JH)
info: 18 tot 22 uur (zaterdag 4 maart), 12 tot 15 uur (zondag 5 maart) 
GC de Lijsterbes • tickets: enkel in voorverkoop via 
nadia.aptekers@skynet.be of 0476 23 74 38 • prijs: 24 euro mosselen, 15 euro balletjes 
in tomatensaus, 15 euro americain. Alles geserveerd met frieten • www.mikra.be
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De Heilige Sint-Antonius ‘met zijn varken’, de dierenvriend, 
geboren in 251 in een rijke familie, verloor op 20-jarige leeftijd 
zijn ouders. Al zijn bezittingen schonk hij weg. Daarna trok hij 
zich terug in de woestijn en leefde hij in een gemeenschap van 
monniken. Zijn naamfeest valt op 17 januari. 

Uit alle hoeken van de streek kwamen mensen in Kraainem om 
bescherming te vragen voor hun dieren. In de 15e eeuw stond 
een kapel in de huidige Van Hovestraat ter hoogte van de 
grote hoeve (voorheen Lambeauhoeve). Daar werden wekelijks 
drie missen opgedragen. Later werd deze mis opgedragen in 
de Sint-Pancratiuskerk. Na de plechtige viering volgde een 
feestmaal van de plaatselijke boerengilde. Zo ontstond het 
café St. Antoine op de hoek van de kerk. Ornamenten van de 
heilige versierden er het hele interieur. 

I N F O R M AT I E

oud-nieuw

Van Au Café St. Antoine tot L’ Auberge, nu The New Inn

Na de Tweede Wereldoorlog bleef enkel het feestmaal over. In 
1956 werd de nieuwe Broederschap H. Antonius opgericht 
onder impuls van gemeentesecretaris Armand Forton. Op de 
tweede Pinksterdag vond een stoet plaats met een dierenwij-
ding ter hoogte van de Kapelleplaats, bovenaan in de Van 
Hovestraat. Maar helaas was de verkeersevolutie en de tanen-
de interesse een hinder voor het voortbestaan van deze viering.

De uitbaters van het café waren Frans en Cecile Hervens. Later 
volgden dochter Marie en echtgenoot Victor De Wit hen op. 
Een paar jaar na de wereldoorlog kwam Pierre Matthijs (Pitou) 
in het café. Hij veranderde de naam in L’ Auberge. Later kreeg de 
herberg de huidige naam The New Inn van de nieuwe eige-
naars. Nu is dit een brasserie met een grote ruimte achterin.

Bronnen: Bulteel: Verering St. Antonius te Kraainem. 
L. Hereng/A. Niemegeers.
Kleurenfoto’s en tekst: Luc Maes

zondag 26 februari 
Fandag  
Wielerclub KSC Sprint 

De legendarische wielerclub KSC Sprint Wezem-
beek-Oppem-Kraainem organiseert een dag voor de wielerfan.  
Doorheen de dag vind je ongebruikt wielerpetjes, hemden, 
pulls van KSC Sprint en WTCO, affiches door de jaren heen. Er 
is ook een spaghettifestijn voor jong en oud. In de namiddag 
kijken we naar het openingsweekend van de wielerkoers in 
België (Kuurne-Brussel). Wil je dat de wielerclub een nieuw 
leven krijgt, aarzel dan niet om langs te komen. 
info: 10.30 – 20 uur • Café Madelon, Hernalsteenstraat 68, 
Wezembeek-Oppem • info: voorzitter Luk Van Biesen, 
vtrefpunt@lukvanbiesen.be of telefonisch 0495 25 10 66
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T ot zijn drieëntwintigste woonde 
Thierry Schoysman met zijn gezin 
in Kraainem. ‘Dat is lang geleden. 

Het gaat terug tot de jaren zeventig en 
tachtig. We woonden in de Grensstraat 
op een steenworp van het Brussels 
Gewest en de Université Catholique de 
Louvain (UCL). Mijn kleuterklas was aan 
de overkant van de straat.’

Of hij een sterke band heeft met de 
gemeente? ‘In Sint-Pieters-Woluwe 
speelde zich de rest van mijn jeugd af. Ik 
zat ook niet in een vereniging. Daardoor 
bouwde ik misschien niet zo’n sterke 
band op met de gemeente. Maar ik 
kwam graag en regelmatig terug, tot het 
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Banjospeler Thierry Schoysman

‘De ontmoeting met Bill 
Keith veranderde mijn leven’
Er was ooit een jongen in Kraainem. Hij speelde gitaar, vervolgens banjo en mandoline. 
Nu toert hij in heel Europa met de bluegrassbands The Sons of Navarone, Rawhide en 
Table for two. Thierry Schoysman speelt de van oorsprong Amerikaanse folkmuziek op 
het Europese continent. 

overlijden van mijn ouders.’
Ondertussen woont Thierry in Moorsel, 
een deelgemeente van Tervuren. Vanuit 
Kraainem via enkele omwegen langs 

Ternat en Sterrebeek. ‘Het is dorpser 
dan Kraainem. Mijn broers wonen daar 
intussen ook niet meer. Een van hen 
woont in Meise, de andere in  
Wezembeek-Oppem.’

Schilderijen, het leger en 
de banjo
De kunstgenen heeft Thierry van zijn 
moeder. ‘Ze was kunstenares, tekende 

en maakte schilderijen. Ook voor 
modehuizen tekende ze. Maar tentoon-
stellingen deed ze zelden.’ Zijn vader 
daarentegen was beroepsmilitair. ‘Op de 
administratie van Defensie bekleedde hij 

‘Als je een kind iets verbiedt, is de drang 
om het te doen des te groter’
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een vrij hoge functie. Op missie gaan 
deed hij gelukkig niet. Meer zelfs: hij was 
elke avond stipt om kwart voor zes thuis.’ 

De gitaar ontdekte Thierry op zijn 
tiende. Zijn grote broer en moeder 
hadden er een. ‘Mijn broer verbood mij 
om zijn gitaar aan te raken. Maar als je 
een kind iets verbiedt, is de drang om 
het te doen des te groter.’ Niet veel later, 
op zijn dertiende, ontdekte hij de banjo.  
Het instrument waar hij veertig jaar later 
nog op speelt en dat aan de basis ligt 
van zijn bluegrasscarrière. ‘Notenleer 
heb ik nooit gevolgd. Ik speelde meteen 
muziek en had een privéleraar in Brussel.’

En op zijn vijftiende ontmoette hij Bill 
Keith, een Amerikaanse bluegrassmuzi-
kant, op een workshop. ‘Dat veranderde 
mijn leven’, zegt Thierry. ‘Hij is een van 
de absolute grootheden van het blue-
grassgenre en heeft me sterk beïnvloed. 
Ik heb me gespecialiseerd in zijn stijl van 
banjo spelen. Hij intrigeert mij nog 
steeds.’ Daaruit groeide ook een hechte 
vriendschap. ‘Als hij naar België kwam, 
verbleef hij bij ons, en als ik naar Ameri-
ka ging, was ik welkom bij hem.’

Vergroeid met bluegrass
Intussen schuimt Thierry heel Europa af 
met zijn bands The Sons of Navarone, 
Rawhide en Table for two, een duopro-
ject met zijn Deense vriendin. ‘Maar 
bluegrass is in Europa geen groot genre’, 
zegt Thierry. Bij de meeste mensen doet 
het geen belletje rinkelen. ‘Het is een 
traditionele Amerikaanse muziekstijl, 

waarin harmonische samenzang en 
akoestische snaarinstrumenten als 
banjo, mandoline, viool, dobro, gitaar en 
contrabas centraal staan.’ 

‘Geleidelijk aan heb ik een reputatie 
opgebouwd. Ik ben bekend bij de 
meeste Europese bluegrassartiesten. Nu 
mag ik bijna overal spelen en heb ik over 
het hele continent vrienden met dezelf-
de passie. Maar bluegrassmuzikanten 
zijn geen popsterren. Na een optreden 
gaan we een glas drinken in de bar. Een 
gesprek aanknopen is gemakkelijk.’

The Broken Circle 
Breakdown als boost
Door de film The Broken Circle Break-
down, die in 2012 uitkwam, kreeg het 
genre in België een boost. ‘Nu verwijs ik 
gewoon naar de film als ik bluegrass 
moet uitleggen’, zegt Thierry. ‘Plotseling 
mochten we op grotere podia staan, en 
speelden we rond Sint-Jacobs tijdens de 
Gentse Feesten, vlak na Raymond van 
het Groenewoud. Dat is een leuke 
herinnering naast veel andere.’

Voor 2023 heeft de muzikant leuke 
vooruitzichten. ‘We toeren in Vlaande-
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ren met een theaterversie van The 
Broken Circle Breakdown met Lize 
Ferryn en Roel Vanderstukken. Met mijn 
band Rawhide speel ik de livemuziek. 

In april beginnen we in het Fakkeltheater 
in Antwerpen. Daarna trekken we verder 
door Vlaanderen. Ik zou graag nog eens 
in Kraainem of in de buurt spelen, maar 
dat beslis ik natuurlijk niet’, besluit 
Thierry. 

Maarten Croes

Thierry Schoysman, joueur de banjo : 
« Ma rencontre avec Bill Keith a changé ma vie »

Il était une fois un garçon à Kraainem. Il a joué de la guitare, puis 
du banjo et de la mandoline. Aujourd’hui, il tourne dans toute 
l’Europe avec les groupes de bluegrass The Sons of Navarone, 
Rawhide et Table for two. Thierry Schoysman joue de la musique 
folklorique d’origine américaine sur le continent européen.

Jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, Thierry Schoysman a vécu à 
Kraainem avec sa famille. Depuis, Thierry vit à Moorsel, une entité 

communale de Tervuren. « C’est plus villageois que Kraainem », 
dit Thierry.

Thierry a le gène artistique par sa mère. Sa mère et son grand frère 
possédaient une guitare qu’il a découverte à l’âge de dix ans. « Mon 
frère m’a interdit de toucher à sa guitare. Mais si vous interdisez 
quelque chose à un enfant, l’envie de le faire est plus grande. »

Et à l’âge de quinze ans, il a rencontré Bill Keith, un musicien 
américain de bluegrass. « Cela a changé ma vie », dit Thierry, 
« Il m’a beaucoup influencé. »

FR

‘Bleugrassmuzikanten zijn geen 
popsterren. Na een optreden gaan 
we een glas drinken in de bar’
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nieuws uit het centrum

zondag 5 februari
Leen Heylen, Rein De Vos, Jakob Verstichel
De Doktoors (4+)
FAMILIE

De Doktoors hebben voor jou iets helemaal nieuw in petto. Met grappige 
sketches tonen Mevrouw Doktoor (Leen Heylen) meneer Doktoor (Rein De Vos) 
en hun proefkonijn Pieter Patiënt (Jakob Verstichel) hoe een aantal bijzondere 
ziektes en kwaaltjes kunnen worden verholpen met liedjes die de symptomen 
blootleggen en de juiste behandeling voorschrijven. Veel te graag choco eten, 
zich uit verstrooidheid insmeren met superlijm of per ongeluk een poot van de 
hond afbijten … er bestaat geen probleem of de absurdistische Doktoors 
kunnen het oplossen met een liedje en een melodietje. Al moeten ze daarbij 
soms ook gebruik maken van bedenkelijke apparaten als de schetenvanger, de 
sjoesjelsjaar of de tenenkaasproefset. Pret voor de hele familie! (MB)
info: 11 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 12 euro (kassa), 
10 euro (vvk), 8 euro (abo) • www.delijsterbes.be

 • 

dinsdag 7, 14 
en 28 februari 
Café Combinne 
gezellig babbelen in het 
Nederlands 
NEDERLANDS OEFENEN 

14 uur – De Foyer, 
GC de Lijsterbes 
Oefen (gratis) je Nederlands en 
ontmoet mensen uit je buurt. 
Mensen die liever luisteren, zijn 
ook welkom. 
gratis 
info: www.delijsterbes.be 
  
donderdag 16 februari 
Maaike Cafmeyer & 
Peter De Graef 
Hullep! 
THEATER/HUMOR 

20 uur – GC de Lijsterbes 
Hullep! is een tragikomische, 
muzikale voorstelling van actrice 
Maaike Cafmeyer en meester-
verteller Peter De Graef, 
ondersteund door drie muzikanten. 
Lees het interview op pg. 12-13.
tickets: 20 euro (kassa), 
18 euro (vvk), 16 euro (abo), 
14 euro (-26 j), 4 euro (UiTPAS 
met kansentarief)
info: www.delijsterbes.be 

vrijdag 3 maart 
Stokman en Vos 
Een zoen van toen 
MUZIEK

14 uur – GC de Lijsterbes 
Sopranen Astrid Stockman en 
Liesbeth Devos vertolken liedjes 
uit de tijd van toen, begeleid 
door de accordeon.
tickets: 15 euro (kassa), 
13 euro (vvk), 11 euro (abo)
info: www.delijsterbes.be 
 

maandag 20 tot vrijdag 
24 februari
Sportstage
Fun Kamp! (4 tot 7 jaar)
SPORT 

dagelijks van 9 tot 16 uur –
GC de Lijsterbes
Tijdens het Fun Kamp wisselen 
zotte activiteiten elkaar af.
tickets: 90 euro
info: www.delijsterbes.be

woensdag 15 maart
Familiescoop
Captain Nova (2022)
FAMILIEFILM

14.00 uur – GC de Lijsterbes
In het jaar 3050 keert Captain 
Nova terug in de tijd om de 
wereld te redden van een 
vreselijke natuurramp. Science-
fiction voor jong en oud.
tickets: 3 euro
info: www.delijsterbes.be

zaterdag 18 maart 
Philippe Raskin 
Philippe Raskin 
& Friends 
MUZIEK 

20 uur – GC de Lijsterbes 
Pianovirtuoos Phillipe Raskin 
heeft internationaal aanzien. 
Omringd door muzikale vrien-
den staat hij op een podium in 
zijn geboorteplaats Kraainem. 
tickets: 18 euro (kassa), 
16 euro (vvk), 14 euro (abo) 
en 12 euro (student)’
info: www.delijsterbes.be 
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Meer info over  : www.delijsterbes.be/nl/taaliconen

vrijdag 3 maart
Stokman en Vos 
Een zoen van toen
MUZIEK

‘We hebben wonderen gezien. Mensen herleven en 
halen herinneringen op’

In Een zoen van toen brengen Astrid Stockman en 
Liesbeth Devos liedjes uit ‘de tijd van toen’. Ze spelen 
muziek voor alle generaties, onder begeleiding van de 
accordeonist Stijn Bettens. Van aria’s van Puccini over 
klassiekers als De lichtjes van de Schelde, tot schlagers 
van Bart Kaëll. 

Sopraan Astrid Stockman zingt in de opera en het 
theater. Ze verscheen ook in televisieprogramma’s als 
Vive le vélo en De Slimste Mens. Ook Liesbeth Devos, 
een bekroonde sopraan, speelde met tal van orkesten. 
Haar dans- en acteertalent laat ze zien in muziekthea-
terproducties. Samen gaan ze al jaren op tournee als 
Stokman en Vos.

‘Het begon acht jaar geleden. Astrid en ik speelden 
toen in de opera voor kinderen Fidelio van Beethoven’, 
legt Liesbeth Devos uit. ‘Op tournee begonnen we 
samen schlagers te zingen. We leerden deze muziek 
allebei kennen via onze grootouders. Toen we dat in 
twee stemmen zongen, zei onze regisseuse: ‘Daar 
moeten jullie iets mee doen.’ Dan hebben we op het 
Feniks Festival voor de eerste keer Een zoen van toen 
gebracht. We kunnen die optredens niet meer missen. 
Astrid, Stijn en ik krijgen hier veel energie van.’

Stokman en Vos richten zich nu op bewoners van 
woonzorgcentra en families in culturele centra. ‘In 
woonzorgcentra zingen we voor mensen die niet meer 
naar een concert kunnen gaan. Soms rollen ze mensen 
op bed de zaal binnen’, zegt Devos. ‘We hebben 
wonderen gezien. Een vrouw die maanden depressief 
was, is beginnen te lachen en dansen op ons concert. 
Mensen herleven en halen herinneringen op.’

‘We zingen liedjes als De lichtjes van de Schelde, Twee 
motten van Dorus, maar ook O Mio Babbino Caro van 
Puccini, of Bart Kaëll. En we passen alle nummers in 
een verhaal. Het is heel interactief. We gaan in op 
reacties van het publiek en meezingen kan ook.’ (MB)
info: 14 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 15 euro, 3 euro 
(UiTPAS met kansentarief), taart en koffie inbegrepen 

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 uur en van 
13 tot 17 uur, di 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 
OPENINGSUREN: ma tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 
17 uur. Woensdagvoormiddag is het onthaal gesloten.

VACATURE 
GEMEENSCHAPSWERKER

GC de Kam en GC de Lijsterbes hebben de boeiende 
taak om het culturele én het gemeenschapsleven te 
activeren en te stimuleren. Beide centra zijn, in het 
kader van het Plan Samenleven, op zoek naar een 
gemeenschapswerker om de werking van het  
centrum te versterken en acties rond samenleven  
mee uit te bouwen. 
meer info: www.dekam.be en www.delijsterbes.be

woensdag 1, 8 en 15 februari 
KUNSTeldoos
Overleven in de natuur (6-12 jaar)
VORMING

Het worden weer creatieve woensdagen in GC de 
Lijsterbes en de Kam. Kunsteldoos is een vaste waarde 
geworden, waarbij kinderen op woensdagnamiddag 
volop knutselen, kleuren, tekenen, verven en boetse-
ren. Of de natuur intrekken want in februari draait alles 
rond survival.

Overleven, dus. Samen met de animator trekken de 
jonge deelnemers de natuur in en leren ze overleven. 
Ze koken hun eigen potje op een zelfgemaakt vuur, 
bouwen een kamp en leren werken met een zakmes. 
Doe dus niet hun beste kleren aan want de kans op 
groene knieën en moddervlekken is heel groot. In 
maart leren kinderen striptekenen in GC de Kam.
info: van 14 uur tot 16 uur - GC de Lijsterbes 
prijs: 20 euro voor de 3 sessies
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Peter De Graef en Maaike Cafmeyer op de planken

Eerste Hullep! bij narcisme
Weg van de schijnwerpers 
van media en gerecht speelt 
Maaike Cafmeyer een 
monoloog waarin tegenspe-
ler Peter De Graef op haar 
inbreekt. In Hullep! vestigen 
zij de aandacht op een 
persoonlijkheidsstoornis die 
behalve grensoverschrij-
dend gedrag nog andere 
problemen veroorzaken 
waar we allemaal weleens 
mee te maken krijgen. 

P eter De Graef en Maaike Caf-
meyer zijn bekend als acteur in 
het theater en in verschillende 

televisiereeksen. Samen met muzikanten 
Frans Grapperhaus, Tine Roelens en 
Sara De Smedt spelen de twee nu de 
tragikomische voorstelling Hullep!. 
Daarin vertolkt Cafmeyer de rol van 
Katrien, een schrijfster, die om financieel 
rond te komen gaat werken bij een 
hectisch maar succesvol evenementen-
bureau dat prestigieuze opdrachten 
binnenrijft. Peter De Graef speelt daarin 
de zelfzekere baas van het bedrijf, 
mijnheer Van Wesemael, die zijn status 
en zijn macht gebruikt om zich – nu eens 
subtiel en gewiekst, dan weer zonder 
omwegen – van alles te permitteren.

Hullep! is al twee jaar klaar, maar kon 
door corona nog maar zeven keer 
worden opgevoerd. De speelreeks komt 
dus pas echt op gang nadat ook de 
rechtszaak tegen Bart De Pauw begon, 
waar Maaike Cafmeyer bij betrokken 
was. Maar het heeft geen zin een 
verband te leggen. ‘Voor Maaike is de 
zaak een aanleiding geweest om dit 
verhaal te maken, maar het stuk gaat 
veel breder’, zegt Peter De Graef, die het 
stuk schreef. ‘Er is in de voorstelling ook 
even sprake van sms-berichtjes, maar 
verder staat ze helemaal los van de zaak 
De Pauw. Ik heb de figuur Van Wesemael 
helemaal verzonnen op basis van 
onderzoek, maar ook omdat ik zelf 
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theater 

donderdag 16 februari 
Maaike Cafmeyer 
& Peter De Graef 
Hullep! 
THEATER/HUMOR 

20 uur – GC de Lijsterbes 
tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk), 
16 euro (abo), 14 euro (-26 j), 4 euro (UiTPAS 
met kansentarief)
info: www.delijsterbes.be 

De liefde voor boeken is van alle tijden. Nu delen jongeren hun favorieten 
via BoekTok, filmpjes op TikTok. Sinds 1932 gingen liefhebbers naar de 
Antwerpse boekenbeurs. Ook al is die in 2021 gestopt, met Boektopia 
in Kortrijk en Lees! Het Boekenfestival zijn er meteen alternatieven 
ontstaan. Nieuwe trends breken door, zoals meer appreciatie voor 
luisterboeken en speciale edities. Dat maakt jouw bibliothecaris 
gelukkig. Geluk is dan ook het thema van de jeugdboekenmaand dit 
jaar én Valentijn komt eraan.

Wil je boeken lezen over liefde? Voor volwassenen zijn er toptitels in 
het romantische genre. Van Julia Quinns populaire Bridgerton-reeks 
tot klassiekers van Jane Austen. Onze recente aanwinsten zijn de 
TikToksensatie Colleen Hoovers It ends with us en It starts with us, 
Liefde op de Savanne (A. Jacobs), De kern van liefde (F. Eden), Gouden 
jaren (M. Nikolai), De spionne en Beauchamp Hall (D. Steel). Wie graag 
meerdere boeken na elkaar verslindt, kan de kleine bakkerij- en cupcake- 
caféreeks van Jenny Colgan lezen. 

Bij de Young Adult-afdeling verwelkomen we De roep van het hart 
(K. Cass). Voor lezers van 12 tot 14 jaar zijn er de meeslepende boeken 
Cyberbabe en Een brug van glas (K. Verleyen), Twee koningskinderen 
(P. Bernauw) – tranen verzekerd – en Onweerstaanbaar (A. Feliers). 
Romantische zielen van 10 tot 12 jaar kunnen terecht bij de reeks 
Verliefd!, De eerste keer verliefd (L. Hazelaar), Vlinders in je buik, brok 
in je keel en Rood hart, blauwe vlinder (A. Thor). Beginnende lezertjes 
kunnen gedichten ontdekken in het schattige Karel Eend is verliefd 
(M. De Leeuw). De jongsten onder ons kunnen iets over vlinders in de 
buik leren met de prentenboeken Wat een geluk dat ik jou gevonden 
heb (G. Van Genechten) en Stekelzot van je (K. Stoefs).

In maart kunnen kinderen en jongeren het thema Geluk ontdekken 
tijdens de openingsuren van de bib. Er zijn gratis activiteiten zonder 
inschrijving, misschien tijdens de zoektocht naar nieuw leesvoer. Wie 
liever enkel leest, kan kiezen voor het praktische voorleesboek Geluk 
voor kinderen. Sterke verhalen om voor te lezen, opgebouwd rond 
de tien sleutels van geluk (L. Bormans), een mooie bewerking van 
De blauwe vogel (M. Maeterlinck), het vrolijke boek De G van geluk 
(H. Van Aar) over geluk in vriendschap, of het prachtige prentenboek 
De rijke uren van Jacominus Gainsborough (R. Dautremer).  

Op 12 februari verwelkomt de bib weer de enthousiaste lezers 
van Groep 1 (3-6 jaar) van de Leesjury. Aansluiten kan nog steeds.
De activiteit is gratis, maar aanmelden is nodig. Ook oudere jeugd-
juryleden kunnen de titels van dit leesjaar terugvinden in de bib. 

Eveline Leclercq 

gelijkaardige problematische ervaringen heb gehad 
met mensen die je als narcistisch kan omschrijven. 
Dat waren mensen waar ik van hou, maar waar ik 
toch door werd vermangeld en gemanipuleerd.’

Narcissus
De mythe van Narcissus, die zichzelf te graag ziet, 
bestaat al lang, maar de aandacht voor narcistische 
persoonlijkheden zoals Donald Trump, meedogen-
loze bedrijfsleiders of ziekelijk onredelijke partners 
is relatief nieuw. De Graef: ‘Dat heeft te maken met 
het feit dat dit soort types altijd zeer gegeerd zijn 
geweest in ons economische systeem. Psycholo-
gen die aanwerven voor bedrijven zijn soms 
opzettelijk naar zo’n type op zoek als ze iemand 
nodig hebben die mensen kan ontslaan. Veel grote 
geesten uit het verleden waren zich ook niet 
bewust van het enorme ego dat ze hadden. Het 
gaat dus niet om psychopathische moordenaars 
die hun slachtoffer opeten. Het gaat om een 
persoonlijkheidsstoornis die goed gedijt in de 
winsteconomie die we nu meer en meer in vraag 
aan het stellen zijn.’

‘We willen niemand met de vinger wijzen, maar wel 
het probleem aankaarten. Want het moeilijke aan 
narcisten is dat het vaak heel populaire mensen 
zijn, waardoor je hen niet snel doorhebt. Er staat 
een sympathiek, vrij machtig iemand tegenover je 
die je inpakt en belangrijk doet voelen. En plots 
gaat die tussendoor van alles zeggen dat eigenlijk 
ongepast is. Of dat nu op seksueel vlak is, of over 
manieren om zaken te doen, of om respectvol met 
anderen om te gaan … Een ander probleem is dat je 
moeilijk naar buiten kan komen met je pijn en je 
ongemak, omdat die mensen vaak op handen 
worden gedragen. Dat is de kern van het verhaal. 
Hullep! slaat op het feit dat het je meteen kwalijk 
wordt genomen dat je hulp vraagt.’

Michaël Bellon
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D e Rand doet het economisch 
erg goed. Dat vertaalt zich ook 
in de werkgelegenheidscijfers. 

‘In 2021 waren er in totaal 213.288 
arbeidsplaatsen in de Vlaamse Rand’, 
zegt Jemima Bidee, arbeidsmarktadviseur 
voor Vlaams-Brabant bij de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB). ‘Ter vergelij-
king: in Vlaams-Brabant waren er dat 
474.922. De Rand neemt dus 44,9 % van 
de arbeidsplaatsen voor zijn rekening.’
Opvallend daarbij is dat gemeenten die 
veel arbeidsplaatsen tellen vaak ook de 
meeste werklozen hebben. In Machelen 
waren er in 2021 bijvoorbeeld 86.375 
arbeidsplaatsen, maar de werkloos-
heidsgraad was er met 7,39 % de op een 
na hoogste van de provincie. Vilvoorde 
telde het op twee na hoogste aantal 
werklozen (7,35 % tegenover 27.000 
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Een regio 
die werkt
De Rand is een zeer actieve regio die veel arbeids-
plaatsen creëert. Maar er is ook een maar. Terwijl 
heel wat vacatures niet ingevuld geraken, zijn er toch 
behoorlijk wat werkzoekenden. In de Rand en zeker 
ook in het nabijgelegen Brussel. Hoe komt dat? 
Wat wordt eraan gedaan? En welke rol spelen de 
faciliteitengemeenten daarin?

Une région très active

De Rand est une région active qui crée de 
nombreux emplois. Certains postes 
vacants ne sont pas pourvus, mais il y a 
aussi beaucoup de demandeurs d’emploi. 
Dans le Rand et à Bruxelles. Pourquoi ? 
Que fait-on à ce sujet ? Et quel rôle y 
jouent les communes à facilités ? 

Comment est-il possible qu’une région 
productive de premier plan ait quand 
même le taux de chômage le plus élevé ? 
« Ces dernières années, nous observons 
en Belgique et en Flandre une transition 
vers une économie de services à forte 
intensité de connaissances, selon la 
récente étude RVA. Par conséquent, les 
emplois créés en ville correspondent 
moins bien aux demandeurs d’emploi 
souvent peu qualifiés qui s’y trouvent 
également », explique Jemima Bidee, 
conseillère en matière de marché du 
travail pour le Brabant flamand au sein de 
l’Office flamand de l’emploi et de la 
formation professionnelle (VDAB). 

Les lacunes linguistiques semblent 
également être un des facteurs 
déterminants du taux de chômage plus 
élevé. Les communes à facilités arrivent 
en tête de classement : à Wemmel, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem et 
Rhode-Saint-Genèse, entre 60 et 70 % 
des demandeurs d’emploi ont des lacunes 
linguistiques en néerlandais. À Linkebeek 
et Drogenbos, ils sont entre 70 et 80%.

FR
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arbeidsplaatsen). De werkloosheids-
graad in heel Vlaanderen bedraagt zo’n 
5,80 %. De werkzaamheidsgraad – het 
deel van de actieve bevolking dat aan het 
werk is – ligt in de Rand dan ook iets lager 
dan in de rest van Vlaanderen: 73,4 % 
tegenover 74,2 % (cijfers van 2018),  
met als uitschieters naar beneden de 
faciliteitengemeenten Kraainem (66,0 %) 
en Wezembeek-Oppem (67,7 %).

Taalachterstand
Hoe kan het dat een productieve 
topregio toch de hoogste werkloos-
heidscijfers heeft? Bidee: ‘Volgens de 
recente RVA-studie Geografische 
spreiding van de werkloosheid is werk-
gelegenheid vaak geconcentreerd in 
grootsteden en centrumsteden. De 
laatste jaren zien we in België en Vlaan-
deren steeds meer een transitie naar 
een kennisintensieve diensteneconomie. 
Daardoor stemt de jobcreatie in de stad 
minder goed overeen met de vaak 
kortgeschoolde werkzoekenden daar.’
Machelen en Drogenbos hebben in de 
Rand het hoogste aantal laaggeschoolde 
werkzoekenden, respectievelijk 43,7 % 
en 43,2 % (cijfers van 2020). Linkebeek 
het laagste (22,9 %), maar dat kent dan 
weer het hoogste aantal hooggeschool-
de werkzoekenden (48,4 %).

Taalachterstand lijkt een van de bepalen-
de factoren voor de hogere werkloos-
heidscijfers. Terwijl in Vlaanderen 21 % 
van de werkzoekenden weinig kennis 
heeft van het Nederlands, ligt dat in de 
Rand hoger. De faciliteitengemeenten 
spannen daarin de kroon: in Wemmel, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en 
Sint-Genesius-Rode hebben tussen 
60 % en 70 % van de werkzoekenden 
een taalachterstand Nederlands, in 
Linkebeek en Drogenbos zelfs tussen 
70 % en 80 %.

De Rand telt ook een veel hoger aantal 
werkzoekenden met een migratieachter-
grond: 51,2 % in Zaventem en Vilvoorde, 
56,3 % in Machelen, tegenover 33,3 % in 
Vlaanderen. De VDAB doet heel gericht 

inspanningen om de grote groep kwets-
bare werkzoekenden aan het werk te 
helpen, legt Bidee uit. ‘We zetten sterk 
in op competentieversterking, zoals 
leren op de werkvloer. In de Rand 
hebben we daarbij specifiek aandacht 
voor anderstaligen, met taalcoaching en 
taalondersteuning op de werkvloer.’

Samenwerken met Brussel
De werkgelegenheidsituatie stopt 
natuurlijk niet aan de gewestgrenzen. 
Ook Brussel kent een jonge bevolking 
met een hoog aantal werkzoekenden: 
83.536 in mei 2022. En dat terwijl 
Vlaams-Brabant net met een grote 
arbeidsmarktkrapte kampt: een goede 
9.000 vacatures raken niet ingevuld. 
Helaas zijn ’s lands gewesten niet altijd 
communicerende vaten, en ervaren 
Brusselse werkzoekenden verschillende 
drempels om aan de slag te kunnen in de 
Vlaamse Rand.

Talenkennis is er daar een van, zo blijkt 
uit een recente arbeidsmarktanalyse van 
de VDAB en zijn Brusselse tegenhanger 
Actiris. Vacatures in Vlaams-Brabant 
vragen in 85 % van de gevallen een 
goede tot zeer goede kennis van het 
Nederlands, terwijl de meeste Brusselse 
werkzoekenden Franstalig zijn, en maar 
7 % van hen zegt een goede kennis van 
de tweede landstaal te hebben. Daarom 
zetten beide organisaties al enkele jaren 
in op taalopleiding en taalcoaching op 
de werkvloer. Met succes: tussen 2017 
en 2019 nam het aantal Brusselse 
werkzoekenden dat zo’n opleiding 
volgde bij de VDAB met 40 % toe.

Ook de scholingsgraad van heel wat 
Brusselse werkzoekenden stemt niet 
overeen met de arbeidsmarktsituatie. 
Zowel in Brussel zelf als in Vlaams-Bra-
bant is het aantal vacatures voor kortge-
schoolden sterk afgenomen. Daarom 
hebben VDAB en Actiris een lijst opge-
steld met vacatures in Vlaams-Brabant 
waarvoor Brusselse kortgeschoolden in 
aanmerking komen. Dat de samenwer-
king succes kent, blijkt onder meer uit 
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mobiliteitsenquêtes: tussen 2014 en 2019 
steeg het aantal Brusselaars dat naar 
Vlaams-Brabant, en dan voornamelijk  
de Vlaamse Rand pendelde met 17,2 %. 
Concreet zijn dat dagelijks meer dan 
6.000 extra Brusselse pendelaars.

Vooruitgaan door samen 
te werken
‘De samenwerking met Actiris loopt al 
enkele jaren,’ zegt Geert Pauwels, 
directeur van de VDAB Brussel, ‘maar 
sinds kort richten we onze communicatie 
voor het eerst ook echt naar de Vlaamse 
werkgevers. Daarvoor spraken we vooral 
de Brusselse werkzoekenden aan, maar 
ook voor de werkgevers liggen hier 
natuurlijk kansen om hun vacatures  
in te vullen.’

Ook in de omgekeerde richting, van de 
Rand naar Brussel, wordt er druk 
gependeld. De uitgaande pendel (men-
sen die buiten de gemeente werken) in 
de Rand is het sterkst in de zes facilitei-
tengemeenten, met cijfers boven de 90 
%, waarvan het leeuwendeel wellicht 
richting hoofdstad. En dat loont duide-
lijk: het gemiddelde netto belastbaar 
inkomen per aangifte was in 2018 in de 
faciliteitengemeenten 44.857 euro, 
tegenover 40.233 euro in de Vlaamse 
Rand en 35.388 euro in Vlaanderen. 
Koploper is Sint-Genesius-Rode met 
49.632 euro, Drogenbos bungelt aan de 
staart met 30.239 euro.

Wat brengt de toekomst voor de 
werkgelegenheid in de Vlaamse Rand? 
‘De werkzaamheidsgraad stijgt, maar we 
zijn er nog niet’, waarschuwt Bidee. ‘De 
doelstelling van de Vlaamse overheid is 
om tegen 2030 een werkzaamheids-
graad van 80 % te halen. Dat blijft een 
grote uitdaging, zeker in de Rand en met 
betrekking tot de kwetsbare groepen. 
Het blijft van belang om die met speci-
fieke acties te ondersteunen.’

Jan Haeverans



Langs de Kleine Maalbeek (Cammensveld) bevond zich de graanwatermolen Craenhemmolen. De laatste molenaar 
Hubert Backaert stopte in 1960 met malen. Daarna stortte het gebouw in. Het werd in 1974 verder gesloopt. Water-
rad en sluiswerk bleven nog tot in de jaren 90 staan. De nog bestaande waterval toont de positie van het ondertussen 
verdwenen rad. Tekst en foto: Ludo Jacobs.
Bron: Molenecho’s
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