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Niet één maar twee
Nobelprijzen voor
de Literatuur

LOSLIPPIG
“Ik ga de eekhoorns
in mijn tuin
afknallen en
opeten”
Lia van Bekhoven, VRT-correspondent in Londen, bereidt zich
voor op de Brexit in ‘Vandaag’

In Stockholm zijn gisteren twéé winnaars van de
Nobelprijzen voor Literatuur bekendgemaakt: de
Poolse Olga Tokarczuk (57) en de Oostenrijkse
Peter Handke (76). Een heel uitzonderlijke
situatie, en tegelijkertijd een poging om het
vertrouwen in de Zweedse Academie te herstellen. In 2018 werd de prestigieuze prijs immers
niet uitgedeeld nadat Jean-Claude Arnault,
echtgenoot van toenmalig academielid Katarina
Frostenson, door verschillende vrouwen werd
beschuldigd van seksueel misbruik. De winnaars
ontvangen elk 9 miljoen Zweedse kronen,
omgerekend zo’n 830.000 euro. (evdg)

Samenwonen en toch apart
EXPO

Cohousing is aan een opmars bezig, maar aan de
Vlaamse mentaliteit is nog schaafwerk. De expo
Housing Apart Together van vzw Architectuurwijzer in
C-mine cultuurcentrum toont de diverse
mogelijkheden.
Christof RUTTEN

Centraal in de polyvalente zaal in
C mine staat een tafel in de vorm
van Vlaanderen. Er staan 18 vlagjes op, verdeeld over de hele regio.
Ze geven de selectie aan die Architectuurwijzer maakte van een divers palet van samenwoonvormen die in Vlaanderen gerealiseerd werden of in de planfase
zitten. Soms is de stad de initiatiefnemer, zoals bij een groot woonblok met gemeenschappelijke
ruimtes in Leuven. Een andere
keer gaat het om particuliere initiatieven. Burgers die samenwerken
om bedreigd erfgoed op prachtige
wijze om te vormen tot een woonunit, zoals in het ooit vervallen
Begijnhof van Hoogstraten dat nu
plaats biedt aan 34 woningen van
gezinnen, elk met privétuin en met
een gemeenschappelijk stuk
groen waar kinderen kunnen ravotten zonder gevaar van auto’s
die langsrijden. Nog een andere
mogelijkheid is dat een projectontwikkelaar iets realiseert. Zoals
Heem, dat een kasteel opknapte
en er kantoren in onderbracht terwijl bewoners van zeven gezinnen
in de bijgebouwen trokken. Midden in een prachtig park. Het belang om oudere mensen samen te
laten wonen en elkaar te laten helpen zien we bij Stichting Symbio-

sis, dat een kasteel herinrichtte
voor 55 plussers. En in de Hasseltse Raamstraat is er dan weer aandacht voor jonge alleenstaanden,
met 39 studio’s van elk 45 m²
groot. De toekomstige bewoners
delen een dakterras, een loungeen wasbar en faciliteiten, zoals
poetsdiensten en fitness.
“Deze expo wil de diversiteit aan
vormen en de meerwaarde aantonen van samenwonen”, zegt Peggy Totté van Architectuurwijzer.

Troef

Wie de aparte projecten bestudeert, ziet de voordelen al snel: een
gedeeld zwembad, een park, een
tuin, een rustige en veilige omgeving, sociaal weefsel… Is het ook
goedkoper? “Niet per se”, zegt
Totté. “De prijs van een baksteen
blijft de prijs van een baksteen. En
wat je niet mag vergeten: naast je
eigen woonst betaal je ook een
stukje mee aan het gemeenschappelijke gedeelte. Reken op zo’n 10
procent. Maar alle mensen met
wie we spraken, zagen het samenwonen als een absolute troef. Er
heerst in Vlaanderen nog wat
vrees rond het idee. Ruimte delen,
dat zijn we hier niet gewoon. Maar
alle mensen gaven ons ook aan dat
privacy voor hen belangrijk blijft.

In de CityLoft in de Hasseltse
Raamstraat is er aandacht voor
jonge alleenstaanden, met 39
studio’s van elk 45 m2 groot. Foto

RR

En dat kan perfect in de voorbeelden die je hier ziet.”
Hoe ziet ze het verder evolueren?
“De meeste projecten op de expo
zijn pas na 2010 in gang gezet,
maar de slinkende ruimte zal het
idee toch doen aanwakkeren. Er
zijn regionale verschillen: in Gent
staan ze te springen om aan cohousing te doen, in Limburg was
het moeilijker zoeken om projecten te vinden. Je ziet ook dat het
vooral de middenklasse is die interesse heeft. De volgende stappen
worden interessant. Het zal onder
meer een uitdaging worden om
deze vorm van wonen bij iedereen
te kunnen introduceren.”
X Nog tot zondag 5 januari 2020 (architectuurwijzer.be/housing-apart-together/)

De toekomstige bewoners van CityLoft delen een dakterras, een loungeen wasbar en faciliteiten, zoals poetsdiensten en fitness. FOTO RR

Grootste indoor muziek & show
evenement van België !

INTERNATIONALE

TAPTOE
BELGIË
2019
R

De “Internationale Taptoe België” is in acht jaar tijd uitgegroeid tot één van ‘s
werelds grootste muziekshows en een begrip in de wereld van
Internationale Muziek Festivals. Een bezoek aan één van onze shows
is een totaalbeleving, iets waar u nog lang over zult napraten !
“Internationale Taptoe België 2019” belooft een geweldige editie te
worden met muziek, zang en dans. Laat u positief verrassen door
verbluffende solisten en niet alledaagse orkesten.
Een show die u zeker niet mag missen !
Heeft u zin in een onvergetelijke ervaring, reserveer dan nu tickets voor
één van de shows !
Wij verwelkomen u graag in Oostende of Lommel.
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4 OKTOBER
5 OKTOBER

20:00
13:30 / 20:00

VERSLUYS DÔME
OOSTENDE
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12 OKTOBER
13 OKTOBER

20:00
14:00

SOEVEREIN ARENA
LOMMEL

Tickets verkrijgbaar via:
Bureau voor Toerisme Oostende en Lommel of
direct online via www.taptoebelgie.be/tickets/
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