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Hans Bruyninckx uit Mortsel:

Wat doet Europa voor ons milieu?

Hans Bruyninckx woont bijna 25 jaar in Mortsel. Aan de KU Leuven

deed hij onderzoek naar milieubeleid, klimaatverandering en

duurzame ontwikkeling. In 2013 werd hij directeur van het Europees

Milieuagentschap dat gevestigd is in Kopenhagen. Wij vroegen hem

wat we van deze Europese instelling mogen verwachten in de strijd

tegen de klimaatverandering.

Welke rol speelt het Europees Milieuagentschap in het
milieubeleid?
Het EMA werd 25 jaar geleden opgericht en kreeg een
drievoudige opdracht mee. In de eerste plaats het
opvolgen van de resultaten van het gevoede beleid,
bijvoorbeeld inzake waterkwaliteit of de uitstoot van
schadelijke gassen. De Europese burgers hebben recht
op een gezond leefmilieu en het is belangrijk dat de
lidstaten zich aan de afspraken houden. Voor deze
opdracht is over geheel Europa een netwerk met wel
3.000 medewerkers actief. Voor Vlaanderen zijn dat vooral
de Vlaamse Milieu Maatschappij VMM, de Openbare
Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM en VITO, de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Een tweede opdracht is het analyseren van de evolutie
van het transport en de impact ervan op de luchtkwaliteit
en de gezondheid. Wij hebben de aandacht gevestigd op
het feit dat de slechte kwaliteit van de lucht in Europa
elk jaar de oorzaak is van 400.000 sterfgevallen.

Ten derde bestuderen wij ook de uitdagingen voor het
klimaatbeleid in de toekomst. Wat kan er gebeuren om
de opwarming van de aarde te beperken en hoe kunnen
we ons aanpassen aan de onvermijdelijke
temperatuurstijging? Hoe bestrijden we de
diversiteitscrisis? Dat wil zeggen: het verdwijnen van
planten- en dierensoorten, een belangrijke uitdaging
waaraan nog te weinig aandacht besteed wordt? En hoe
kunnen we evolueren naar een circulaire economie? Een
kringloop- of circulaire economie is een economisch en
industrieel systeem waarin de eindige
grondstoffenvoorraden niet worden uitgeput en
reststoffen opnieuw in het systeem worden ingezet.

Als Europese burgers zien wij dikwijls niet hoe de
Unie ons leven beïnvloedt. Welke resultaten kan het
EMA voorleggen?
Er zijn procedures ontwikkeld om landen die zich niet aan
de normen houden met de vinger te wijzen. Voor België
gaat het bijvoorbeeld over de aanwezigheid van stikstof
in het oppervlaktewater, een gevolg van de intensieve
veeteelt. Ons land heeft zijn nitraatnormen moeten
aanpassen.
Wij hebben de Air Quality Index ontwikkeld. Via het

internet kan iedereen de luchtkwaliteit gedurende de
voorbije 100 dagen in de nabijheid van het
dichtstbijzijnde meetstation volgen. Het EMA mocht al
miljoenen raadplegingen noteren en het systeem heeft
bijvoorbeeld in Bulgarije bijgedragen tot een sterkere
bewustwording over de luchtkwaliteit en druk op de
regering om maatregelen te nemen.

Ursula van der Leyden, de voorzitter van de Europese
Commissie die in november aantreedt, heeft in het
Europees Parlement aangekondigd dat het klimaat een
belangrijke plaats in het beleid gaat innemen. Tevreden?
Wel: we moeten natuurlijk afwachten hoeveel geld er
voor het klimaatbeleid in de Europese begroting zal
vrijgemaakt worden. We moeten ons ook realiseren dat
de Europese begroting nauwelijks 1% van het Europese
nationaal inkomen vertegenwoordigt. De lidstaten
besteden tussen 40 en 50% van het nationaal inkomen.
Wat op nationaal vlak gebeurt, zal dus nog altijd heel
belangrijk blijven. Maar het is zeer positief dat zij
aangekondigd heeft dat er meer aandacht komt voor het
klimaat, voor een circulair beleid en voor het vergroenen
van het financieel systeem. Nu financieren de
grootbanken nog te veel grote investeringen in
steenkool, petroleum en gas, en te weinig in de
energietechnologieën van de toekomst.
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Cultuurproject Dieseghem
heeft zijn 39ste editie op stapel staan

Cultuurproject Dieseghem programmeert voor de 39ste keer vier avonden met de dubbelactiviteit concert –

tentoonstelling. De concerten vinden plaats om 20u15 in de Sint-Lodewijkskerk, Osylei 74 te Mortsel. De

vernissage van de tentoonstelling van een beeldend kunstenaar volgt dan om 21.45 uur in ’t Centrum, Osylei

43. De tentoonstelling is ook nog te bekijken de daarop volgende zondag van 11 tot 17 uur.

De aftrap op dinsdag 8 oktober 2019
wordt gegeven door het ensemble Les
Menus-Plaisirs du Roy. Onder de
leiding van Jean-Luc Impe en met de
Chinese sopraan Wu Ye brengt dit
gezelschap een evocatie van de reis van
Teodorico Pedrini naar het hof van de
Chinese keizers begin jaren 1700 met
als toepasselijke titel 'Pedrini's reis
naar China'. Pedrini (1671-1746) was
een Italiaanse priester. Hij werd door
de paus naar China gezonden om daar
de keizer met zijn muziek te gaan
behagen. Hij komt er slechts tien jaar
later uitgeput aan. Stormen,
schipbreuk, piraten, ziektes ... niets
bleef hem bespaard. Vervolgens was hij
36 jaar muzikant, componist en
missionaris aan het keizerlijk hof. De
muziek die Les Menus-Plaisir du Roy
speelt, bestaat uit composities van
Pedrine en tevens Chinese
divertissementen opgetekend door
Joseph-Marie Amiot, een andere
missionaris in China. Het concert wordt
opgeluisterd met een heel oude
magische lantaarn, de voorganger van
de diaprojector. Hierdoor wordt deze
avond niet alleen een lust voor het oor
maar ook voor het oog.
Daarna volgt er in ’t Centrum de
vernissage van de tentoonstelling van
Janusz Golaszewski uit Mortsel.
Na 9 jaar Academie Beeldende Kunst
van Mortsel brengt hij acrylschilderijen
die zowel van kleur als van thematiek
zeer verschillend zijn.

De tweede cultuuravond van de cyclus
op dinsdag 3 december 2019 is het
koor VocAnt aan de beurt Met als
motto ‘In dulci Jubilo’ verzorgen 25
zangers en zangeressen onder de
bezielende leiding van dirigent
Philippe Poot een sprankelend
kerstconcert. Er worden werken
gebracht van o.a. John Rutter, Robert
Pearsall, Francis Poulenc, Armand
Preud’homme, Jan Van der Roost en
Arcangelo Corelli. Tussen de
zangstukken door worden er
instrumentale verbindingstukjes
gespeeld door een houtblazerkwartet
(dwarsfluit, hobo, klarinet en fagot).
Na het concert wordt u uitgenodigd
voor de vernissage in ‘t Centrum en
maken we kennis met 3D-werken van
Greet Visterin uit Mortsel. Zij is bekend
om haar beeldjes. Ook nu mag u zich

aan 3D verwachten maar deze komen
uit hun kader.

Voor het traditioneel orgelconcert op
het schitterende Pelsorgel van de St.-
Lodewijkkerk op dinsdag 4 februari
2020 hebben we dit jaar de
Oostenrijkse klavecinist en organist
Peter Waldner uit Innsbruck. Deze
uitzonderlijke muzikant en
muziekpedagoog speelt werk van
componisten uit de Zuidduitse
orgelschool : o.a. Ingenuin Molitor,
Alessandro Poglietti, Johann Caspar
Kerll, Georg Muffat en Johann Caspar
Ferdinand Fischer. Het concert wordt
zoals steeds verlucht met videoprojectie
van het orgelspel.
Tijdens de vernissage in ‘t Centrum na
het concert maken we kennis met Jef
Boel uit Lier. In december 2012 bracht
hij ons analoge foto's. Na 14 jaar
tekenen en schilderen gevolgd te
hebben op de Academie van Lier komt
deze discipline nu ook aan bod.

Dinsdag 31 maart 2020 sluit het
befaamde pianoduo Lucas Blondeel en
Nicolas Callot de cyclus af. Zij spelen
op twee pianofortes werk van
Amadeus Mozart en Muzio Clementi.
In 1993 leerden Nicolas Callot (°79) en
Lucas Blondeel (°81) elkaar kennen
tijdens een concerttournee in Bulgarije.
Niet veel later begonnen ze als duo op
te treden. Ze maakten verscheidene
opnames voor Klara en speelden samen
op ’s lands belangrijkste podia,
waaronder Bozar in Brussel, deSingel in
Antwerpen en het Concertgebouw in
Brugge. Hun eerste gezamenlijke cd-
opname met werk van Schubert [Für
Caroline, Warner/Klara] dateert van
december 2014 en werd enthousiast
onthaald. Deze talentvolle pianisten
zorgen voor een gedenkwaardige
concertavond in de aanloop naar onze
jubileumcyclus ‘40 jaar Cultuurproject
Dieseghem’.

U wordt daarna in ’t Centrum verwacht
voor de vernissage van de
tentoonstelling van olieverfschilderijen
van Martine Welzen uit Vosselaar.
Meerdere onderwerpen, soms in inkt of
met gemengde technieken. Zij is
tevens actief als lid van Kunstkring
Sirkel Mortsel.

Zoals steeds blijven we trouw aan het motto 'kwaliteit
tegen een matige prijs'.

Een abonnement voor de 4 concerten is slechts €59 voor
een gezin en €35 individueel. De inkom per concert is
€12. Kaarten kan men aanschaffen bij Cultuurproject
Dieseghem (BE59 0689 0002 4126) , Neuris 7, tel: 03 295
02 04. of aan de ingang van de kerk vóór het concert. De
kaarten zijn niet genummerd en wie vroeg komt, kiest
dus uit de beste plaatsen.
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Welke nieuwe klemtonen zou Europees
commissaris Hans Bruyininckx leggen?
Ik zou in de eerste plaats erop hameren dat de
wetenschap overduidelijk is over de ernst van de
toestand. En als dat niet genoeg is, hebben we de
realiteit: vorig jaar had de scheepvaart op de Rijn te
leiden onder de lage waterstanden, grote delen van
Zuid-Europa drogen uit, in Scandinavië hadden we
reusachtige bosbranden. We moeten het roer echt
omgooien en de thema’s milieu (met inbegrip van
biodiversiteit) en klimaat in elk beleidsdomein
integreren. De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s 2030 bieden
daarvoor een goed kader. Het financieel systeem

moet in die richting evolueren.
Verder denk ik dat Europa tegenover zijn
handelspartners uit andere werelddelen
veeleisender moet worden. Het geeft geen pas
producten in te voeren die op sterk vervuilende
manieren geproduceerd werden. We hebben in het
verleden eisen gesteld op het gebied van sociale
normen en mensenrechten. Denk maar aan de
Schone Kleren Campagne. In de toekomst moeten
we ook strenger worden voor de vervuiling die in
geïmporteerde goederen geïncorporeerd is.

Een laatste maar niet de minst belangrijke vraag:
hoe kunnen we vermijden dat de lagere
inkomens de zwaarste lasten moeten dragen van
de overgang naar een koolstof-neutrale

economie, bijvoorbeeld door hogere belastingen
op energieverbruik?
Dat is een ernstig probleem maar ik denk dat het
mogelijk is om ook het belastingsysteem te
‘vergroenen’. Nu heffen we vooral belastingen op
arbeid (de bijdragen voor de sociale zekerheid) en
op consumptie (BTW en accijnzen). Tegen een
eventuele verhoging van deze belastingen bestaat
begrijpelijkerwijze veel weerstand. Maar er is veel
kennis over andere belastingsystemen, bijvoorbeeld
over een verschuiving in de richting van belastingen
op Kapitaal. We moeten het in de overgang naar
een duurzame economie ook hebben over de rol
van het Kapitaal en over sustainable finance.

Emiel Vervliet
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Bezoek mee het Vlaams Parlement en
Molenbeek op donderdag 10 oktober
Er is nog plaats, maar slechts veertig mensen kunnen inschrijven voor een bezoek op donderdag 10 oktober 2019.
We vertrekken met de trein aan Mortsel Oude God naar Brussel Centrale. We spreken af om stipt 9.05 uur. Koop op voorhand zelf uw treinticket hetzij via internet
hetzij aan een NMBS-lokket (prijs voor Senioren 65+ is 6,80 euro heen en weer).

Eerst bezoeken we het Vlaams Parlement op de Leuvenseweg met rondleiding van gids Orry Van de Wauwer (Vlaams Parlementslid)

Daarna rijden wij met metro 1 of 5 naar de vaart in Molenbeek (halte Graaf van Vlaanderen), waar we lunchen in sociaal restaurant Belmundo op de
Henegouwsekaai (in de vroegere Geuzefabriek Belle Vue). Hun groenten worden er nu ter plaatse gekweekt in een grote moestuin.

In de namiddag zorgen wij voor gidsen van Tourviews Brussels (niet van Tochten van Hoop) om
de sociale geschiedenis van het industriële Molenbeek en de achtergestelde wijken te bezoeken
gedurende 2u. (niet 2.30 u.)
Wij nemen tot slot een metro in halte Graaf van Vlaanderen naar het station Brussel Centraal om
de trein te nemen naar Mortsel. Vermoedelijk vertrek 16.30u of 17.00u. Er was geen
mogelijkheid om een groepsreservatie aan te vragen.

Praktisch
1) De kaart van De Lijn is niet geldig in Brussel. U betaalt 5 euro, voor heen en weer rit, aan de
organisatie bij het opstappen in Mortsel.
2) Lunch €12,50 (excl.drank). Wij melden u de mogelijkheden enkele dagen voor vertrek (prijs
voor soep + hoofdschotel + dessert.)
Voorkeur kan later gemeld worden.
3) Gids in de namiddag in Molenbeek:€3,50

U dient in te schrijven door overschrijving van een voorschot van 16 euro per persoon te storten
op BE36 7895 5519 5581 van beweging.net Mortsel. Gelieve "naam - adres - e-mail" te
vermelden. Via mail kunnen wij u nog tijdig bereiken voor vragen en kleine wijzigingen.
Dit bedrag is voor lunch en gids in Molenbeek - Trein betaalt u zelf -
Metro (5 euro) betaalt u bij de start in Mortsel.

Na veertig inschrijvingen wordt het afgesloten.

Jean Luyckx

Gedichten uit Mortsel

Remi Tachelet

Buiten schilderijen en beeldhouwen en ceramiek, schrijft Remi ook gewaardeerde gedichten
en haiku’s. Zeer veelzijdig maar uiterst nederig : “allemaal de moeite niet waard” zegt hij. U
vindt hierbij ook drie gedichten over zijn grootvader die als landbouwer ook leefde in hun
Limburgs dorp Mielen-boven-Aalst. Remi Tachelet kwam naar Mortsel als sportofficier op
Fort 4. Hij werkte als personeelschef bij Gevaert Fotoproducten, later Agfa-Gevaert, van 1955
tot 1992 en ging dan op prepensioen.

Een kroostrijk gezin
met zeven kinderen in,
waarvan er zes in ’t blond
en een in ’t ros bestond.

Die stonden rond het bed
want ’t was zover gezet
dat moeder snel zou gaan.
Het was met haar gedaan.

De vader vroeg zijn vrouw
of die nog zeggen wou
alvorens op te varen :
wie dat zijn kinderen waren…

Ze antwoorde toen stil
“Als je ’t echt weten wil :
die rosse die je ziet.
De blonden zijn het niet”

Maar zie nu toch
wat voor bloemen
op haar graf.

‘Hij moet wel heel veel
van haar hebben gehouden’
fluistert de vriendin.
‘Ja’ antwoordde de vriendin.
‘Het zijn de bloemen
die hij haar nooit gaf’

Dit is mijn huis zei hij
en wees met weids gebaar
naar het huis dat zich neerlegde
als een blad aan zijn voet.

Ook het land dat daar ligt
alsof het slaapt
is van mij zei hij
‘van mij’ herhaalde hij.

Zo dat hij aan het huis
en aan het land…zo maar
als aan zich zelf
‘zij’ waren ‘hij’ geworden.

Mijn grootvader
wij hielden van elkaar.
Hij is nooit ver weg.

Hart en hoofd en handen
de wapens voor zijn
dagdagelijkse overwinningen

zoals een moeder haar baby
zo koesterde hij zijn ‘witteke’
en een varkenspoot
droeg hij hoog in het vaandel

Mijn grootvader onoverwinnelijk
tot hij kraakte
zoals de beuk naast het
poorthuis
geveld als een reus maar voor
eeuwig onsterfelijk

Mijn grootvader
niet groot maar wijs
was hij zo méér…zo anders
Mijn grootvader.

Hij was geen prater
geen drinker van wijn
noch van bier
hij stond op het land
als een rots
stoer als een eik
diep met de wortels
in de aarde geschoten

hij was als de beuk
naast het poorthuis
als de knotwilg
aan de hofmuur
één adem natuur
was zijn wezen
hij was regen
hij was wind
zon en maan was hij
de vier seizoenen
kon men van zijn handen
in zijn ogen lezen

mijn grootvader
was een kunstenaar
met wel twintig armen
en veertig handen
altijd rustig-doende bezig
onverwoestbaar
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Colofon
Voor info over beweging.net Mortsel kan je terecht bij:
Jean Luyckx, Wouter Volcaertstraat 27, 2640 Mortsel, tel. 03 449 97 18, jeanluyckx@telenet.be

Okra Sint-Lode

viert moederfeest

IN MORTSEL

Heerlijke zitbank ... op de grond

Sluikstorten als gevolg van weggenomen afvalbordDuidelijke fietsverkeerborden of om mee te nemen

Voor het moederfeest op Maria Tenhemelopneming werd er op
vrijdagnamiddag 16 augustus voor 36 aanwezigen een
driegangenmenu gebracht.

Met passende muziek en aangepaste teksten rond Maria, konden de
aanwezigen genieten van poëzie en getuigenissen van enkele leden.

Ook meldde men een nieuwe pastorale eenheid van de vijf
Mortselse en de drie Edegemse kerken. “Heilige Maria Magdalena”
wordt de nieuwe naam.
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