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Bezoek crematorium ‘de witte bomen’ te Frasnes-Hacquegnies

De raad van bestuur brengt een kennismakingsbezoek aan het crematorium ‘de Witte Bomen’.
De raad wordt daarbij ontvangen en begeleid door mevr. Ilse Beyens, directeur van dit crematorium.
Crematorium de Witte Bomen is een initiatief van de Henegouwse intercommunale IDETA. Ook de (OostVlaamse) intercommunale Westlede nam een participatie van ca. 30% in dit crematorium. Dit
crematorium werkt tweetalig, en bedient aldus ook een publiek uit het zuiden van de provincie OostVlaanderen.
De Witte Bomen is opgestart voorjaar 2010, en is dus anderhalf jaar langer operationeel dan Uitzicht.
De basisdienstverlening is gelijkaardig: crematies, uitvaartdiensten en rouwmaaltijden. Toch zijn er ook
opmerkelijke (cultuur)verschillen. Zo bvb. kiezen franstaligen beduidend vaker voor een afscheidsmoment
in het crematorium. Veelal is dit een kort moment, nadat er al een kerkdienst voorging. De Witte Bomen
verzorgt dagelijks 6 à 8 korte, uniforme afscheidsdiensten.
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Na tien jaar werking is Crematorium de Witte Bomen toe aan een vrij omvangrijke upgrading. Deze
upgrading, voor een budget van ca. 2,4 mio euro, is volop in uitvoering en omvat volgende werken:
-

Uitbreiding van de technische installaties met derde ovenlijn en rookgaszuivering (gerealiseerd).

-

Uitbreiden van de inkom met een nieuwe polyvalente ontvangstruimte (gerealiseerd)

-

Vervangen/vernieuwen van de huidige receptie

-

Uitbreiden van de grote aula, van capaciteit 120 naar 300 personen.

-

Koffiezaal: volledige vernieuwing keuken, vervanging zaalmeubilair (warme houten tafels ipv
koude glazen tafelbladen), capaciteitsvermindering (naar 80 p.) met kwaliteitsverhoging (in
uitvoering).

-

Bijkomende parking voor uitvaartondernemers (in uitvoering)

-

Uitbreiding technische lokalen: bijkomende opslagruimtes, eigen werkplaats, 24/7-koelkamer (in
uitvoering).

De raad van bestuur is onder de indruk van de ambitieuze groeiplannen en van de organisatorische
aanpak, niet in het minst omdat dit alles moet worden uitgevoerd terwijl de dagelijkse operationele
werking wordt verdergezet.
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Bezoek project “Passeurs de mémoire” te Doornik

Bovenop de site van de oude kalkovens van Doornik-Chercq heeft de Fondation FaMaWiWi een nieuw type
begraafplaats gecreëerd. De raad van bestuur wordt er rondgeleid door één van de initiatiefnemers,
architect Eric Marchal.
De verlaten site werd aangepakt sinds 1997, op initiatief van vier particuliere erfgoedliefhebbers.
Het is de ambitie van de Fondation (stichting) om de site van de kalkovens in te richten als een
herinneringsplaats. Herinneringen aan de mensen die de plek gebouwd hebben en er ook gewerkt
hebben, maar ook herinneringen voor de komende generaties van mensen van nu.
Het stenen gebouw en de tuin eromheen dient als een soort voetstuk een gemeenschappelijk artistiek
project. Het is dan wel een gedenk- of begraafplaats, toch moet het project “Passeurs de mémoire” ook
creativiteit en levendigheid uitstralen. Binnen de parktuin refereren individuele en collectieve expressies
aan het leven en de dood.
Om naar de tuin te gaan moet men een ophaalbrug over en door een imposant monument dat een
“mnemotheek” (verzameling herinneringen) wordt. Eenmaal boven, onder de bomen en verborgen in een
half natuurlijk park, komt men bij de Tuin der Herinneringen. In deze tuin staan her en der roeststalen
zuilen met een diameter van 10cm., de “passes mémoire”. Op elke zuil staat een naam gegraveerd, of
een passend kunstwerk/symbool. Elke totem kan zo naar eigen inzicht en creativiteit worden ingevuld
door de eigenaar-“passeur de mémoire”. Aan de voet van zo’n “passe mémoire” kan men de crematieas
uitstrooien van de overleden “passeur”.
Al wie wil kan intekenen in dit project en “passeur de mémoire” worden. De aandeelhouders krijgen de
levenslange vrije toegang tot de tuin, en staan ook samen in voor het onderhouden en het duurzaam
ontwikkelen van deze gedenkplaats.
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De raad van bestuur is geboeid door de originele aanpak van de inrichting van een herinneringspark, met
ook de sterke gemeenschappelijke inbreng/betrokkenheid van de aandeelhouders-leden van de Stichting.
Dit kan inspirerend zijn voor ons eigen project van Uitzicht-plekken, in het kader van het 10-jarig bestaan
van crematorium Uitzicht.
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