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Lieve Heurckmans is, naast actief vrijwilliger en bestuurslid van verschillende andere 
initiatieven, bezielster van het project Kempense ovenschotels. Ze vertelt met zichtbaar 
genoegen wat het project voor haar betekent.  
 
 
Hoe het begon  
 
Het project Kempense ovenschotels werd opgezet op basis van twee informatieavonden met 
diverse vrijwilligersverenigingen en individuen. Het idee om mensen samen te brengen rond 
samentuinen en voedsel was de grote boodschap die uit die avonden is gekomen. Nood aan 
kleine ontmoetingsplaatsen, mensen dichter bij elkaar brengen, duurzaamheid, … Wij 
hebben allemaal samen voldoende welvaart, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen gelukkig is? Vrij snel kwamen we tot de idee voor een project dat met kleine 
bakoventjes het veld en ‘de boer’ op gaat om mensen en verenigingen bij elkaar te brengen. 
En tot de grote droom van ook een echt bakhuis te bouwen bij de molen waar het graan van 
het veld tot op de tafel kan worden verwerkt. Terug naar authentiek bakken om jong en oud 
samen te brengen, samen met Den brand, scholen, okra, Femma, KVLV, 
armoedeverenigingen, … Workshops geven, maar ook bakmomenten organiseren waarop 
mensen met taarten en bakvormen komen bakken en ondertussen recepten en tips uit 
wisselen. 
 
Van bij het begin werden ook de gemeentediensten en OCMW betrokken, gezien de 
schaalgrootte van het project en de administratie, voorfinanciering, …  die het vraagt, wat 
voor vrijwilligers onmogelijk alleen op te vangen is. Het feit dat er ook professionele kracht 
achter dit project steekt, blijkt een succesvolle extra motor.  
 
 
Tradities. Alles keert terug.  
 
Van kinds af aan zit ik tussen de landbouw en het brood. Mijn moeder komt uit een 
landbouwersfamilie en mijn broer zet het voort alsook mijn zoon heeft interesse in de 
landbouw. Wij kinderen gingen van jongsaf mee helpen met de graanbakjes en zo. Mijn 
vader was bakkersgast en reed rond met brood, eerst met een triporteur en later met een 
auto. Met hem moesten we ’s morgensvroeg de auto laden en de broodtoer doen. Het was 
met de paplepel ingegeven. Het is fijn te merken dat al die dingen op een gegeven moment 
weer bij elkaar komen in je leven.  
 
Ik denk dat wat ik van thuis meekreeg eigenlijk ook heeft bepaald wat ik nu doe. Ik wil 
mensen er graag van bewust maken dat we het zo goed hebben en dat het belangrijk is 
positief te zijn en te genieten van kleine dingen. Bij ons thuis schoven altijd 10 tot 15 mensen 
mee aan tafel bij etenstijd. Dat was normaal toen en dat is wat we terug willen realiseren in 
het bakhuis. Samen kneden, bakken en eten, en ondertussen praten en uitwisselen.  
 
Aan de andere kant heeft het echter ook te maken met hoe de wereld er vandaag aan toe is. 
De grondstoffenschaarste bv. en het feit dat alles begint te draaien om geld waarvan een 
schamele 10% van de bevolking beslist wat ermee gebeurt.  Daar heb ik het moeilijk mee. 



Vandaar dat het heel belangrijk is om bewust om te gaan met wat er is, naar iedereen te 
luisteren en mensen bij elkaar proberen te brengen. Het is geen toeval dat we ons bakhuis 
opbouwen en vullen met gerecupereerd materiaal.  
 
Een werk van vele handen.  
 
De effectieve bouw van het bakhuis is een prachtig voorbeeld van samenwerking. Het 
Technisch Instituut Sint Paulus zal het dak en de elektriciteit doen en de bijzondere 
jeugdinstelling de ramen en deuren. Recent gingen we met een groep vrijwilligers en 
jongeren een oude schuur afbreken. Een boer van 92 jaar kwam via de krant met ons in 
contact kwam en schonk ons zijn oude Boomse dakpannen en eiken spanten. Een lokale 
bakker in Wezel sloot zijn winkel en verkocht ons een heleboel materiaal voor een prikje. 
Net als een man die zelf jarenlang had gebakken en ons een inox oven en een menger heeft 
verkocht, waarmee we nu ook een mobiele oven willen maken.  
 
De volgende stap zal het uitbouwen van de werking rond het bakhuis worden. De werking 
valt onder vzw Heemkunde. Het bakhuis komt aan de voet van de molen die zelf onder 
hoede van de Vrienden van de Molen staat en van de vereniging de Bergen die de 
activiteiten rond de molen verzorgt. Deze verenigingen zijn van bij het begin bij het project 
betrokken. We willen echter ook een nieuwe werkgroep opzetten voor de 
activiteitenwerking, en hopen zo ook te kunnen helpen aan de verjonging van de vzw 
Heemkunde/Vrienden van de Molen zelf, wat ook weer een een win-win kan zijn. 
Uiteindelijk versterken we alle lokale verenigingen door deze samenwerking. Dit is dat 
effect, het leefbaar houden van al die goede initiatieven, dat maakt dat ik deze projecten 
blijf doen en opzetten. Dat geeft me voldoening, samen de schouders onder die dingen 
zetten, zodat ze kunnen blijven bestaan.  
 
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals) 
 
De SDG’s betekenen voor mij samenwerking in horizontale en verticale lijn. En staan 
symbool voor burgerparticipatie. Het interessante aan dit verhaal is dat iedereen op elk 
niveau gestimuleerd wordt om zichtbaar te maken wat er gebeurt. We zullen verrast zijn 
hoeveel er al is, waarvan we het bestaan nog niet af wisten. Mensen reageren snel met: 
'weeral iets erbij pakken' maar eigenlijk gaat het vaak over wat je al doet. Het is een andere 
manier van kijken en omgaan met wat je doet.  
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