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De zeven van Menen

MENEN Kimberley Arnoult, Li-
liane Demasure, Pascal Devrie-
sere, Jacques Dufourmont, Jona-
than Eggermont, Johan Henry
en Ghislain Verstraete. Dit zijn
de zeven kandidaten die werden
genomineerd voor de Krak van
Menen. Wie de Krak 2017
wordt, kom je te weten op
vrijdag 26 januari 2018. Ook jij
kan meestemmen. Het stemfor-
mulier vind je achteraan in deze
krant.

Kimberley Arnoult

(19) zit in haar ze-

vende jaar kinder-

zorg in de Sint-

Jorisschool. Ze werd

dit jaar verkozen als

tweede eredame

van de stad Menen.

Tijdens haar vrije tijd

is ze actief als vlogger op haar You-

Tube-kanaal ‘Thejoyofk’, goed voor

zo’n 530 volgers. “Alles wat jongeren

bezighoudt, komt in mijn filmpjes aan

bod”, zegt Kimberley. “De filmpjes

gaan over wat ik meemaak in mijn

eigen leven. Ik wil mensen ermee

inspireren, helpen of een goed ge-

voel geven. Soms wordt ik er over

aangesproken. Zo heeft het filmpje

over mijn ervaringen met pestgedrag

heel wat reacties losgeweekt, ik

kreeg zelfs knuffels van leerkrach-

ten.” 

Kimberley heeft een tijdje een eet-

stoornis gehad, ook dat onderwerp

schuwt ze niet. “Nu dieet ik op een

juiste en gezonde manier. Maar even-

goed maak ik gewoon toffe filmpjes

over make-up, shoppen of reizen. De

filmpjes gaan over mijn eigen leven,

dus ik weet wel wat te vertellen.” (CB)
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KIMBERLEY ARNOULT

Rekkem

“Ik wil graag 
anderen inspireren”

“Ons werk speelt

zich af in de scha-

duw. Wie weet kan

dit helpen om te

vertellen wie we zijn

en wat we doen”,

antwoordt Liliane

Demasure (70) wan-

neer ze de nomina-

tie als Krak aanvaardt. “We, dat zijn

de 18 vrijwilligers bij Welzijnsschakel

Grenslicht die zo’n 40 personen hulp

bieden. Hun hoofddoel is om mensen

in armoede thuis te bezoeken en ze

te helpen als de andere middelen –

zoals OCMW-hulp – uitgeput zijn. Wij

zijn de laatsten die nog ‘binnen’ kun-

nen bij deze mensen. Als wij ze niet

meer helpen dan rest er niets meer.

We stellen geen voorwaarden aan

onze hulp of trekken nooit conclusies.

We stellen ons evenwaardig op, ge-

woon omdat we mensen graag zien.”

Liliane zet zich al sinds 1993 in voor

de allerarmsten in Menen. Zeven

dagen op zeven mogen zij haar bel-

len. “Maar niet meer na 21 uur, want

ik word een dagje ouder. Net zoals

vele andere medewerkers van Wel-

zijnsschakel trouwens. Daarom zou

verjonging heel welkom zijn.” (SLW)
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LILIANE DEMASURE

Menen

“Als wij niet helpen,
rest er niets meer”

Er zijn heel wat

redenen om Pascal

Devriesere (59) tot

Krak van Menen te

kiezen. Hij startte

een aantal jaar terug

wandelclub De Stap-

pers op. Tweemaal

per week, op dins-

dag en donderdag, verzamelt een

twintigtal personen voor een wande-

ling van een uurtje. Iedereen is vrij

om deel te nemen. Hetzelfde principe

volgde Pascal toen hij begin vorig

jaar op zoek ging naar mensen die

graag zingen. “Iedereen kan toch een

beetje zingen”, vindt Pascal. Twee

jaar later telt zanggroep ’t Zinkt al 64

enthousiaste zangers en zangeres-

sen.

Toen eind 2015 een Syrisch gezin uit

Aleppo even verderop in de Goevrou-

westraat kwam wonen, boden Pascal

en echtgenote Martine Van den

Broucke het gezin hulp aan. Het bleef

niet bij dat ene contact, ze werden

echte ‘buddy’s’. Zo lag Pascal onbe-

wust aan de basis van het TIM-pro-

ject, ofwel Thuis in Menen, waarbij

buddy’s steun bieden aan erkende

vluchtelingen in de stad. (SLW)
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PASCAL DEVRIESERE

Lauwe

Buddy’s van Syrisch
gezin uit Aleppo

Rekkemnaar Jac-

ques Dufourmont

(60) nam vorig jaar

afscheid als direc-

teur van scholen Het

Paradijs en Ons

Kasteeltje in Rek-

kem. Maar vervelen

doet hij zich sinds

zijn pensioen allesbehalve. Jacques is

lid van meerdere verenigingen en

ook met zijn hobby als sommelier is

hij druk bezig.

“Ik ben lid van onder meer het Da-

vidsfonds in Rekkem, KWB en de

werkgroep Rekkem Toen. Ik ben

graag lid van de vele verenigingen,

waar dagelijks mensen in de weer

zijn om samen leuke activiteiten op te

zetten. Dat doe ik enorm graag, voor-

al omdat je voortdurend onder de

mensen bent”, haalt hij aan. “Daar-

naast ben ik bezig met de uitbouw

van mijn passies wijn en geschiede-

nis. Ik volgde al een opleiding tot

sommelier en nu ben ik bezig met

Battlefield-toerisme. Het is mijn

droom om activiteiten te organiseren

waarbij ik wijnproeven kan combine-

ren met een rondleiding en historiek

van een bepaald slagveld.” (TGM)
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JACQUES DUFOURMONT

Rekkem

“Voortdurend onder 
de mensen zijn”

Jonathan Eggermont

(26) is jeugdop-

bouwwerker in Me-

nen bij vzw Uit De

Marge. Deze organi-

satie werkt naar

gelijke kansen en

rechten voor alle

kinderen en jonge-

ren. “Ik verken de stad en leer kinde-

ren en jongeren en hun leefwereld

kennen. Zo vang ik de onderliggende

signalen op, waarna we dan samen

kijken voor een geschikte oplossing”,

zegt Jonathan. 

Sommige jongeren hebben moeilijk-

heden thuis, op school of persoonlijk.

Zij vinden in Jonathan een aan-

spreekpunt voor de problemen waar

zij mee worstelen. “Kinderen en jon-

geren zijn welkom in ‘t Kot in de

Zuidstraat. Daar spelen we voetbal of

skaten we. Samen hebben we ook

houten doelen in elkaar getimmerd

voor op het grasveld aan de Sint-

Jozefskerk. Ik werk samen met de

jongeren zodat ze hun eigen kennis

kunnen verbreden en kansen krijgen

om zich te ontplooien. Het mooie

daarvan is dat ze zelf met initiatieven

voor de dag komen.” (NVM)
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JONATHAN EGGERMONT

Menen

“Kinderen en jongeren
alle kansen geven”

Johan Henry (64)

heeft altijd iets ge-

had met kerstlicht-

jes, aanvankelijk

enkel in huis, vooral

op aandringen van

zijn dochters die zot

waren van kerst. Pas

toen hij in Lauwe

kwam wonen liet hij alle teugels los.

Met het gekende resultaat, 43.000

lichtjes fonkelen ondertussen op en

rond zijn woning in de Waterstraat in

Lauwe. Het aansteken van de lichtjes

gaat sinds vorig jaar gepaard met een

heuse kerstmarkt. Weliswaar iets

bescheidener dan ‘Kerst in Lauwe’,

maar toch stelt Johan ondertussen 35

kraampjes op, goed voor 260 meter

markt. “Het aanbod is groter dan de

beschikbare ruimte, groter mag het

niet meer worden”, lacht Johan. Hij is

een maand bezig met de voorberei-

ding en daarna twee weken om alles

op te ruimen. 

“De nominatie is een erkenning die

me plezier doet, zelf steek ik toe aan

mijn kersthuisje. Alle inkomsten zijn

voor school GO Ter Molen. Ik liep er

school, net als nu vijf van mijn zeven

kleinkinderen.” (SLW)

Foto SLW

JOHAN HENRY

Lauwe

“Nominatie is 
mooie erkenning”

Ghislain Verstraete

(60) zette begin dit

jaar zijn schouders

onder een nieuw

initiatief, wat resul-

teerde in de oprich-

ting van vzw Frank,

een vereniging die

mensen wil samen-

brengen via sociaal-culturele evene-

menten en artistieke projecten. “De

vzw huist in de Koningstraat 5-7 en

werkt met vrijwilligers”, vertelt Ghis-

lain. We willen mensen met verschil-

lende achtergronden en interesses

samenbrengen door het organiseren

van allerlei activiteiten. Vzw Frank is

een burgerinitiatief: iedereen die een

activiteit wil organiseren kan zich tot

ons richten, wij bieden hen een plat-

form. Als voorzitter heb ik dit project

helpen opzetten en een goede struc-

tuur en organisatie neergezet.”

Sinds een maand heeft Ghislain die

voorzittersfakkel doorgegeven aan

Dominique Meesseman. “Ik ben liever

bezig met het opzetten van concrete

initiatieven dan met het dagelijkse

bestuur. Ik ben wel met tien verschil-

lende projecten tegelijkertijd bezig,

vooral kunst boeit me.” (CB) 
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GHISLAIN VERSTRAETE

Menen

“Vzw Frank brengt
mensen samen”

KRAK VAN JE GEMEENTE




