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Stroobant Maxime

Huldiging Denise Decraen
Waarde voorzitter,
Geachte schepen,
Geachte aanwezigen,
Beste vrienden,

Er wordt mij gevraagd om in deze vergadering hulde te brengen aan de recent overleden
Denise Decraen. Onder haar voorzitterschap was ik lid van de Raad van Bestuur van het
Syndicaat ter bevordering van handel, nijverheid en toerisme te Vilvoorde. Het Syndicaat
werd opgericht in 1958 en had tot doel- en ik citeer- de bevordering van handel, nijverheid
en toerisme in het algemeen, los van politieke overwegingen, in het belang van gans onze
bevolking en het verwezenlijken van alle initiatieven van algemeen belang, van welke aard
ook. Denise leerde ik daar kennen sedert 1999. Ik heb met haar samengewerkt als schepen
van cultuur in 1976- 1982. Ik heb Denise gedurende een behoorlijk lange periode mee
gemaakt. Tijd genoeg om haar goed te leren kennen , te waarderen en om te weten wat
zij voor de stad Vilvoorde heeft betekend. Ik durf met enig gezag pleiten voor de erkenning
van een uitzonderlijke verdienste van Denise voor de Vilvoordse gemeenschap. Voor wie
gedurende de voorbije decennia het openbare leven te Vilvoorde enigszins heeft gevolgd
zal zij geen onbekende zijn. Maar bekend zijn volstaat niet om als bijzonder verdienstelijk
burger te worden beschouwd.
Denise was op vele gebieden een noeste werkster met slechts één doel voor ogen: haar
stad verder bovenop te helpen. Twee gebieden waren haar werkterrein: het volkse leven,
de volkscultuur en het volkse feestvieren enerzijds ,het bevorderen van de lokale
economie anderzijds. Haar leven was hiermede voldoende gevuld. Haar
beroepsactiviteiten kwamen daar nog boven op. Iedereen weet nog dat zij de toenmalige
verantwoordelijke was voor het Annoncenblad, de huidige Streekkrant en dat zij instond
voor de globale verdeling van de kranten in de krantenwinkels. Dit bleek uiteindelijk geen
eenvoudige klus te zijn. Haar leven heeft op een bepaald ogenblik een tragische wending
genomen. Zij bleef echter haar vriendelijke glimlach bewaren. Ten slotte werd zij
aangezocht om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de CVP lijst op te komen. Maar
partijpolitiek was haar ding niet.
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Vandaag is Denise diskreet heen gegaan. Weinigen hebben van haar overlijden iets
vernomen. Diskreet was zij in feite ook tijdens haar actieve leven. Een charmante lieve
dame die niet wenste op te vallen.
Men kan het echter niet over Denise hebben zonder te spreken over het Syndikaat ter
bevordering van handel, nijverheid en toerisme opgericht tijdens het jaar van de
Wereldtentoonstelling te Brussel. Denise was achtereenvolgens lid, secretaris en
voorzitster van de Raad van beheer. De laatste decennia werd het syndikaat geleid door
het trio Mil Scheins, Leona Nuyens en Denise Decraen. Voor Denise was het Syndikaat de
uitvalbasis voor al haar niet-professionele activiteiten. Van de jaren zestig tot op het
ogenblik waarop de Stad Vilvoorde haar dienst cultuur tot een volwaardige dienst
uitbouwde met de hulp van de Vlaamse Gemeenschap was Denise niet weg te denken uit
het Vilvoordse volksleven en de plaatselijke economie als initiatiefneemster of als
medewerkster.
Hier volgt een greep uit haar activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organisatie van de bevrijdingsstoet;
organisatie van de carnavalstoet en de paardenworp;
organisatie van het carnaval bal;
organisatie van het bal van de Burgemeester;
ontwerpen van het kostuum, het hoofddeksel en de staf van de carnaval prinsen;
onderhoud van de Vilvoordse reuzen ;
organiseren van de werking van de Orde van de Pjeirefretters;
mede organiseren van de jaarmarkt;
medewerking aan activiteiten met de zustersteden;
inrichten van avondmarkten en braderieën;
inrichting van de 1 mei bloemenmarkten Kassei;
inrichting van de gastronomische W-E;
promotie van het toerisme te Vilvoorde;
organisatie van de toekenning van de Gouden Ju ( Gouden “moutoen”) aan een
verdienstelijk Vilvoordenaar met internationale reputatie( reeds toegekend aan Rik
Poot en Charles Cornette.

Hiermede stop ik met de opsomming van de activiteiten van iemand die haar leven in
dienste stelde van haar stad.
Ik hoop dat de Stad Vilvoorde Denise Decraen ooit als een uitzonderlijk verdienstelijk
Vilvoordenaar zal erkennen.
Ik dank jullie voor het respect dat jullie zullen opbrengen voor Denise.
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