IN MEMORIAM

I N F O R M AT I E

Jean-Paul Cordemans

verenigingsnieuws

Op 6 februari namen we
afscheid van Jean-Paul
Cordemans. Jean-Paul heeft
zich altijd ingezet voor het
Kraainemse verenigingsleven
en heeft er zeker zijn stempel
op gedrukt.
Mikra

In 1987 stichtte Jean-Paul samen met
onder andere Luc De Fré de vereniging
Mikra badminton en zaalvoetbal. Van een
kleine groep met een tiental vrienden, die
voor de gelegenheid een voetbalwedstrijd
speelden op de Begijnhoffeesten aan ‘de
blokken’ in Kraainem, groeide Mikra dankzij
boezemvrienden Jean-Paul en Luc uit tot:
‘een sportvereniging waarbij gestreefd
wordt naar de ideale combinatie van
fysieke inspanning en mentale ontspanning.
Er is voldoende ruimte voor gezonde prestatie en competitie, maar dit is
ondergeschikt aan plezier en recreatie. Dit zorgt voor een aangename,
vriendschappelijke en verbonden sfeer waar wij veel belang aan hechten
en waarin iedereen de kans krijgt om zich naar zijn of haar eigen niveau
te ontplooien.’
Tot hij eind oktober 2018 zwaar ziek werd, was Jean-Paul zeer nauw
betrokken bij het reilen en zeilen van Mikra als secretaris, als coach, als
supporter, als terreinafgevaardigde … Zelfs tijdens zijn ziekte bleef hij een
trouwe supporter en probeerde hij aanwezig te zijn op jaarlijkse evenementen
van de club. Zoals het eetfestijn in maart 2019, of de uitreiking van de
beker aan onze competitieploeg die kampioen werd in juni 2019.

Sportraad Kraainem

Michel Renders, voorzitter van Sportraad Kraainem: ‘Ik heb Jean-Paul
sinds de oprichting van de sportraad in 1986 altijd actief geweten in de
Sportraad. Eerst aan de zijde van Jo Daelman, later als voorzitter en sinds
2003 ook als secretaris. Samen met Luc De Fré heeft hij Mikra vertegenwoordigd. Hij was een vaste waarde voor de Kraainemse sportverenigingen
en sport in het algemeen. Jean-Paul kon abstractie doen van te veel
‘eigen club eerst’ denken en heeft altijd de kant van de sporter gekozen.
Zijn inzet voor de activiteiten van de Sportraad staat buiten kijf. Jean-Paul
heeft het nooit nagelaten om kritische vragen te stellen, antwoorden
achterna te gaan en soms op een aantal lange tenen te gaan staan; om
onze sporters en sportclubs te kunnen geven waar zij recht op hebben.
De sportraad zal zijn inzicht, zijn doortastendheid en volharding missen.’
Jean-Paul is ook voorzitter geweest van de cultuurraad Kraainem,
secretaris van de oudervereniging van Gemeentelijke Basisschool De
Klimboom toen zijn dochter Katia er schoolliep, en trouwe vrijwilliger bij
KnA tijdens de vele jaren dat Katia er turnde.
Het bestuur en alle leden van Mikra zullen Jean-Paul, samen met heel veel
anderen, heel hard missen. Als coach, als bestuurslid en bovenal als echte
vriend. Bedankt voor alles, Jean-Paul!
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zondag 26 april
Rommelmarkt
GBS De Klimboom
14 uur – GBS De Klimboom
E. Bricoutlaan 61
prijs: 10 euro (leden, hoezo leden?), 15 euro
(niet-leden: leden van wat?) om een standje te
huren
info: sec@bskraainem.be

zaterdag 9 mei
Schoolfeest
GBS De Klimboom
14 uur – GBS De Klimboom
E. Bricoutlaan 61
info: sec@bskraainem.be

zaterdag 16 mei
Lenteconcert
Fanfare Kraainem
15 uur – GC de Lijsterbes
info: lucien_verheyden@telenet.be

donderdag 29 mei
Sportmiddag
Zumba/Drum’s Alive
Okra / GC de Lijsterbes
13 uur – GC de Lijsterbes
gratis
info: Joep Nieuwenhuis, 02 721 28 06

Vinden deze
activiteiten
plaats?
Bij het ter perse gaan van deze
gemeenschapskrant vinden alle
activiteiten die in deze gemeenschapskrant staan nog gewoon
plaats. Wil je zeker zijn of dit zo
blijft of er ook in april extra
maatregelen worden genomen in
verband met het coronavirus?
Hou de website/Facebook van je
vereniging in de gaten of neem
contact op met de organisatie
voor meer info.

