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Bericht van Bekendmaking

OpenBaar OnderzOek 
gemeentelijk ruimtelijk uitvOeringsplan 

“eenvOrmige entiteiten”

Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, d.d. 27 maart 2009 en verdere 
wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Eenvormige entiteiten”, omvat-
tende toelichtingsnota, grafisch luik, verordenend luik en plan-MER 
screeningsnota opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 27 
maart 2017, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 
25 mei 2017 tot en met 24 juni 2017. 
Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, 
moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs 
richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
p/a Gemeentehuis, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort, en 
laten geworden, uiterlijk op 24 juni 2017.
Bekkevoort, 24 mei 2017
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Ontdek het gloednieuwe 
magazine over 

wonen in jouw regio!
Nu woensdag 

bij jouw krant!

Voor een groot aanbod in Leuven.

Een film regisseren vanuit
je bed lijkt absoluut niet evi
dent. De Amerikaanse regis
seur Jennifer Brea deed het
echter. ‘Unrest’ gaat over de
stigmatisering van mensen
met het chronisch vermoeid
heidssyndroom CVS. Brea
lijdt zelf aan de ziekte. Ze
voert al jaren actie tegen de 
verkeerde beeldvorming over
CVS. 
Diestenaar Eddy Keuninckx,
ook een CVSpatiënt, kwam
met haar in contact via de
crowdfundingcampagne voor
de film. “Ik lijd zelf al jaren
aan de ziekte”, zegt hij. “Ik
heb er mij echter nooit bij

neergelegd. Ik blijf zo veel
mogelijk actief, onder meer
als compostmeester en als lid
van een reeks verenigingen. 
CVS wordt als een psychi
sche aandoening gecatalo

geerd, maar dat is het niet.
Steeds meer experts tonen
aan dat het een complexe
verzameling van lichamelijke
symptomen is. Dat heeft
zware consequenties. Dok
ters verplichten patiënten
vaak om fysieke inspannin
gen te doen, terwijl dat net

nefast is. CVSpatiënten
worden door sommige medi
ci als hopeloos beschouwd en
krijgen daardoor geen ade
quate behandeling. Er zijn
zelfs kinderen die uit hun ge
zin gehaald worden en naar
de psychiatrie worden ge
stuurd.” 
Keuninckx richtte ondertus
sen een eigen stichting op om
die kinderen te helpen. “We
betalen advocaten om ze
weer uit de psychiatrie te
krijgen”, zegt hij. “Het is we
tenschappelijk aangetoond
dat ze daar niet thuishoren.”
Keuninckx is ook lid van de
stuurgroep, die samen met
Brea de film heeft gemaakt.
“We vergaderen via Skype en
Hangout”, zegt hij. “Op die
manier sturen we wereldwijd
enkele filmploegen aan. De
reacties op ‘Unrest’ zijn una
niem lovend. De film kreeg al
verschillende onderscheidin
gen. Binnenkort start de dis
tributie in de bioscopen.”

De film kreeg al verschillende onderscheidingen

CVS-patiënt werkt mee 
aan mondiaal filmproject
CVSpatiënt Eddy Keun
inckx werkt mee aan een 
internationaal filmpro
ject over de stigmatise
ring van mensen die aan 
deze ziekte lijden.

DIEST 

W Eddy Keuninckx werkt vanuit zijn bed mee aan een film over CVS.
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EDDY KEUNINCKX
 PATIËNT

“CVS wordt als 
een psychische 
aandoening 
gecatalogeerd, 
maar dat is het niet”

De derde editie van het Mero
defestival brengt artiesten uit
verschillende landen in een
ongewone omgeving naar het
Hageland. “We zullen vier da
gen wandelen door de mooiste
plekjes in de Demerbroeken en
het Merodegebied”, zegt orga
nisator Jochen Smets. “Onder
weg ontmoeten de wandelaars
enkele artiesten, die 's avonds 
optreden. We gaan dit jaar op
stap in natuurdomein Asbroek
in Herselt, in het Merodege
bied in Veerle Heide, in de De
merbroeken in Zichem en
langs de Demerboorden in
Langdorp. De wandelingen ge
beuren in kleine groepen,
waardoor de interactie met de
artiesten intenser wordt.” 
's Avonds zijn er vier concer
ten, die op unieke locaties
plaatsvinden. Op woensdag 24
mei speelt de Hongaarse top
groep Muzsikas het enige Bel
gische concert van dit jaar in
het Amfitheater van het Wa
randepark in Diest. De groep
bestaat sinds 1973 en staat in
de hele wereld bekend als de
vertegenwoordiger van de
Hongaarse traditie. Op Hemel
vaartsdag spelen de Britse

Wandelen met topartiesten 
tijdens Merodefestival 

Artiesten uit tien verschil
lende landen maken hun 
opwachting op het Merode
festival. Je kan er genieten 
van speciale muziek op 
unieke plaatsen.

‘folk’ zangeres Fay Hield en de
Amerikaanse ‘folkpunk’ zanger
Tim Eriksen samen met MAN
dolinMAN in de dorpskerk van
Langdorp. Op vrijdag brengen
Astrid Nijgh, Stoomboot en
Lennaert Maes in Bergom een
ode aan de overleden klein
kunstartiesten uit België en
Nederland. Ze brengen onder
meer werk van Ramses Shaffy,
Bram Vermeulen, Wim de
Craene, Zjef Vanuytsel en Luc
de Vos. Het Merodefestival
sluit af in de Beddermolen in
Tongerlo met Le Rêve de Flo,
een muzikaal avontuur tussen
de Franse jazzmuzikanten Mi
chel Godard en Kevin Seddiki
en de Belgische jazzmuzikan
ten Maarten Decombel en Ste
fan Bracaval. Medeorganisa
toren Andries Boone en Len
nart Maes geven op vrijdag en
zaterdag een familiaal optre
den in de hoeveabdij van Aver
bode en de Beddermolen in
Tongerlo. Het Merodefestival
begint op woensdag 24 mei en
sluit af op zondag 28 mei. Alle
info vind je op www.merode
festival.be.  (hns)

DIEST/SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM/AARSCHOT 

W Jochen Smets en Bart Aerts.
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SX, Stef Kamil Carlens, Bri
hang, Shai Maestro Trio, Lucy
Rose, DAAU en Dré Palle
maerts Kwartet. Dat zijn de
laatste namen voor het zomer
festival Midzomer in het Mu
seum M. “Het muziekpro
gramma is nu helemaal ge
kend”, zegt Denise
Vandevoort (SP.A), schepen
van Cultuur. “De zomer komt
stilaan dichterbij.  Laten we

Volledige line-up 
M-idzomer bekend

hopen dat de weergoden ons
tijdens Midzomer goedgezind
zijn.”

De andere artiesten zijn
Warhaus a.k.a. Maarten De
voldere van de groep Baltha
zar, het Deense Mew, Het Zes
de Metaal, Taminon, Maceo
Parker, DELV!S, de Israëli
sche/Parijse jazzpianist Ya
ron Herman, jazzgitarist John
Scofield én Kapitein Winokio
voor de kinderen.  (hsb)
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