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Je hebt een mooie loopbaan
opgebouwd. Maar dan begin
je te twijfelen of na te denken:
‘Ben ik wel goed bezig?’. Dan
kan je contact nemen met een
‘loopbaancoach’. Sinds giste-
ren kan je dat ook doen in de
natuur in plaats van in een
stoffig bureau.
Luc Mastelinck is al zes jaar
wandelcoach. “Mensen heb-
ben nog altijd een zeker taboe
om toe te geven dat ze in
knoop zitten. Ook voor hun
loopbaan ligt het gevoelig. Bij
de VDAB kan je al terecht,
maar dat is zo een face-to-
face gesprek aan een tafel. Er
blijft een zekere schroom, een
barrière. Oogcontact werkt al
eens remmend. Samen in de
natuur wandelen is anders. Je
loopt naast elkaar en be-
spreekt ook zaken die er aan-
wezig zijn: bloemen, vogels,
een speciale boom, geluiden.”

“De coaching verloopt zo
veel gemoedelijker en men-
sen geven zich sneller bloot.
Zo komen ze sneller tot in-
zicht waarmee ze worstelen.

Bijna altijd volstaat een ses-
sie van twee keer twee uur.
Mensen kunnen mij boeken
waar ze willen. Ik woon vlak-
bij het Kluisbos. Logisch dat
ik hier veel aan natuurcoa-
ching doe”, zegt Mastelinck.
“Meestal in de week omdat
het dan hier veel rustiger is.
Het parcours is zeer gevari-
eerd. We kunnen op een rede-

lijk vlak stuk wandelen, of net
een veelheid aan heuvels ne-
men. Alles is hier aanwezig.”

“Mijn opleiding volgde ik in
Nederland en er zijn hier nu
twaalf mensen in opleiding.
Mijn klanten zijn meestal
zelfstandigen, maar ook be-
drijfsmensen roepen soms
mijn hulp in.”

Reptielenbrein

Voor de voorstelling van het
project kwam onder anderen
administrateur-generaal van
het Agentschap voor Natuur
en Bos Marleen Evenepoel
langs. “Het oudste deel van
ons brein, ons reptielenbrein,

wil maar één ding, en dat is
overleven. Daardoor maken
we nog altijd beslissingen die
vooral op korte termijn resul-
taat geven. En dat is niet al-
tijd de beste beslissing. Als
we op cruciale momenten
proberen weloverwogen be-
slissingen te nemen op lange
termijn, kan een beetje hulp
geen kwaad. Natuurcoaches
kunnen je helpen een ant-
woord te vinden op vragen
waar je zelf mee vastzit”, zegt
Evenepoel.

“De natuur is een enorme in-
spiratiebron. En ook daar
moet je soms keuzes maken.
Als een bospad splitst, waar
moet je dan heen?”

Project ‘Coachen in de natuur’: bij wandeling in de natuur valt alle schroom weg

Carrièreswitch? Zet eerste stap in bos
Aan een nieuwe wending in 
je carrière werken, kan ook 
in een bos. Gisteren werd 
in het Kluisbos Coachen in 
de natuur voorgesteld, een 
project van de VDAB en het 
Agentschap voor Natuur en 
Bos. Luc Mastelinck is al 
zes jaar wandelcoach.

KLUISBERGEN 

W Minister Joke Schauvliege met naast haar coach Luc Mastelinck in het Kluisbos.
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De coaching in de 
natuur verloopt
veel gemoedelijker
en mensen geven
zich sneller bloot

gefluisterd wordt, is helemaal
geen sprake”.

Enkel wanneer de uitbater de
werken weigert uit te voeren,
kan er een sluiting dreigen.
Maar zo ver laat Jana De Moor
het niet komen. “Er moeten in-
derdaad aanpassingen gebeu-
ren. Die worden in samen-
spraak met Onroerend Erfgoed
gepland en uitgevoerd”.  (jvw)

staan. “Veel valt op te lossen
op alternatieve wijze, zoals d
met stickers,” reageert burge-
meester Alain Pardaen
(CD&V). “Om aan alle richtlij-
nen te voldoen, hebben we de
uitbater een termijn gegeven
om de werken uit te voeren.
Het meest ingrijpende wordt
de branddeur. Van een drei-
gende sluiting zoals her en der

nen te gebeuren, waaronder
het aanbrengen van signalisa-
tie en het plaatsen van en
brandveilige deur.
Gemakkelijker gezegd dan ge-
daan, want het Posthotel heeft
een geklasseerd interieur en
daarin doet de eigenaar niet
wat hij wil. Zo is het aanbren-
gen van signalisatie op een be-
schermde muur niet toege-

Jana De Moor nam enkele
maanden geleden het Postho-
tel over van haar vader Paul.
Het is gebruikelijk dat bij een
nieuwe uitbating of een over-
name de brandweer langskomt
om te kijken of alles voldoet
aan de brandveiligheidsnor-
men.

In het rapport staat dat er en-
kele aanpassingswerken die-

In het historische café Het
Posthotel op het Stations-
plein in Wetteren moeten
enkele aanpassingswerken
uitgevoerd worden om in or-
de te blijven voor de brand-
veiligheid. Dat gebeurt in
samenspraak met het
Agentschap Onroerend Erf-
goed.

WETTEREN 

Aanpassingswerken Posthotel moeten in overleg met Onroerend Erfgoed

ZWALM

Collector op Noordlaan
In de loop van dit jaar zullen 
de nodige vergunningen voor 
de aanleg van een collector in 
de Noordlaan worden aange-
vraagd en zal het aanbeste-
dingsdossier worden opge-
maakt. De aanbesteding van de 
werken is gepland in 2019.
“Er is een ontwerpstudie bezig 
en de ontwerpplannen zijn in 
opmaak” antwoordde minister 
voor Openbare Werken Ben 
Weyts op een schriftelijke 
vraag van Vlaams volksverte-
genwoordiger Jos De Meyer. 
Dit project is een samenwer-
king tussen Aquafin, Farys en 
het Agentschap Wegen en Ver-
keer (AWV) voor de heraanleg 
van de Noordlaan in Zwalm en 
de aanleg van gescheiden riole-
ringen op dit wegvak van de 
N415.
Het AWV betaalt daarbij een 
aandeel in de regenwateraf-
voer en staat in voor structu-
reel onderhoud van de verhar-
ding.  (dvp)

NEDERBRAKEL/ZEGELSEM

Pastoor Bracke 
overleden
André Bracke (87) is dinsdag  
overleden in Nederbrakel. Hij 
werd geboren in Gent op 2 fe-
bruari 1931 en priester gewijd 
op 5 juli 1975. Hij was onder-
pastoor in St.-Catharina Sinaai 
en vanaf 1985 was hij pastoor 
in de St.-Ursmarusparochie 
Zegelsem. Vanaf 2002 verving 
hij ook wijlen pastoor Herre-
gods in Elst.
Pastoor Bracke kreeg eervol 
ontslag op 31 augustus 2013. 
De uitvaart vindt plaats op 
maandag 30 april om 10 uur in 
de kerk van Zegelsem.  (edp)


