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Els Van Hoof

CD&V-schepen van Sport, Communicatie, Handel en landbouw
meestal met de kinderen.
Onze favoriete route is
richting de Doode Bemde.
Dat is echt een prachtig
natuurgebied.’

VAKANTIE

Els Van Hoof is mama van haar twee ﬂinke dochters Benthe en Melanie, maar zoals u ongetwijfeld weet is ze ook schepen in Leuven. Die job
omschrijft ze zelf als “a way of life”, maar wat kan
Els Van Hoof boeien buiten de politiek? Leuven
Actueel zocht en vond de vrouw achter de politica.
GEZIN

‘Mijn vrije tijd is helaas beperkt door mijn mandaat als
schepen’, valt Els Van Hoof meteen met de deur in huis.
‘Daarom probeer ik elke vrije minuut door te brengen bij
mijn gezin. Ik kan er enorm van genieten om tijd door te
brengen met mijn dochters, Benthe en Melanie, en met mijn
echtgenoot Wouter. Dat lijkt een voor de hand liggende
manier om je vrije tijd in te vullen, maar dat is het niet in
mijn geval. Daarom kijk ik er ook elke keer zo hard naar uit.
Door mijn bevoegdheden, en dan vooral Sport en Handel,
moet ik als schepen vaak aanwezig zijn op wedstrijden en
evenementen. Meestal worden dat soort dingen natuurlijk in
het weekend georganiseerd. En aangezien ik heb gekozen
voor een mandaat als schepen ga ik er volledig voor. Ik zie
mijn schepenambt trouwens niet als een job, eerder als “a
way of life”. Bovendien ben ik niet de enige met een drukke
job, want mijn man Wouter is al even druk bezig. Hij verblijft
ook vaak in het buitenland aangezien hij Europees directeur
is van een groot bedrijf. Je zou dan kunnen denken: zien die
twee elkaar wel eigenlijk? Wel, niet vaak, maar we gunnen
elkaar een carrière. En op de momenten dat we elkaar zien,
genieten we er ook echt van om samen te zijn als gezin.
Jean-Luc Dehaene heeft ooit in al zijn wijsheid gezegd: er
zijn twee soorten koppels die gelukkig blijven, zij die altijd
samen zijn en zij die elkaar bijna nooit zien. Ik vermoed dat
Wouter en ik tot de tweede categorie behoren.’

SPORT

‘Het spreekt voor zich dat ik als schepen van Sport interesse
heb voor sport, zowel actief als passief. Ik ben van nature
sportief aangelegd en hou er ook van om naar wedstrijden
te gaan kijken. Een voetbalwedstrijd van Oud-Heverlee
Leuven of van onze basketbalploeg in eerste klasse is voor
mij mentale ontspanning, al is mijn werk als schepen nooit
ver weg want er is altijd wel iemand die iets wil weten of iets
komt vragen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Het is een beetje
dubbel. Ben je tijdens en na zo’n wedstrijd je job aan het
doen? Ik zie het eerder als een geluk dat ik daar aanwezig
kan en mag zijn. Maar ik ga niet enkel naar wedstrijden
kijken…zelf doe ik ook geregeld aan sport. Zo ga ik vaak
joggen. Het maakt mijn hoofd leeg en gelukkig woon ik niet
ver van een bos. Sporten geeft me een mentale opfrissing.
Bovendien kan ik door te joggen de dingen beter relativeren.
Noem het gerust een uitlatingsklep. Fietsen doe ik ook,

‘Dat ligt eigenlijk een
beetje in het verlengde
van de �etstochten die we
met het gezin maken. Elke
paasvakantie trekken we
naar het buitenland om daar
een echte �etsvakantie te
beleven. Meestal trekken
we naar Frankrijk, maar
we zijn bijvoorbeeld ook
al eens naar de Algarve in
Portugal geweest. Dat was
wel een beetje klimmen
met de �ets, maar na
enkele dagen ging dat
redelijk vlot in die bergen. Een �etsvakantie is trouwens
totaal anders dan op vakantie gaan met de wagen. Als
�etser maak je veel meer deel uit van de omgeving. Je ruikt
de dingen, je voelt de zon…het is gewoon een andere en
meer kwaliteitsvolle beleving van een streek. Tot afgelopen
zomer zijn we met ons gezin overigens nooit naar verre
bestemmingen gereisd. Deze zomer is daar dus verandering
ingekomen met een reis naar Thailand. Dat was natuurlijk
een hele ervaring, zeker voor de kinderen. Het viel me op
dat de mensen daar echt nog geloven in de vooruitgang en
er ook echt voor gaan. En dat terwijl wij bovenop alles gaan
zitten om te beschermen wat we ooit hebben bereikt. Andere
culturen zijn zo boeiend. Ik wist dat al, want professioneel
heb ik heel wat watertjes doorzwommen in het buitenland.

Azië, Afrika, Latijns Amerika,…al die ervaringen helpen
me tot op vandaag in mijn leven, ook in mijn mandaat als
schepen.’

LEUVEN

‘Natuurlijk heb ik enkele favoriete plekjes in Leuven. Het
Hogeschoolplein bijvoorbeeld. Ik zit graag op het terras
van De Werf omdat je op het Hogeschoolplein nog een
beetje rust kan vinden in vergelijking met andere Leuvense
pleinen. Ook de Waeybergh is één van mijn favorieten. Wat
betreft straten…dan denk ik meteen aan de Parijsstraat en
de Mechelsestraat. Die twee straten zijn bijzonder gezellig,
met de Mechelsestraat op nummer één. Die gezelligheid
moeten we overigens uitbreiden in de toekomst als de
parkeerplaatsen verdwijnen op de Vismarkt. Weet je wat
het ook is met de Mechelsestraat? Je kan daar nog echte
speciaalzaken vinden en dat heb je natuurlijk veel minder in
de grote winkelstraten. Pas op, ik ben niet tegen winkelketens,
want die heb je ook nodig in een stad als Leuven, maar de
kleine zelfstandige moet ook een plaats hebben in de stad.
De Mechelsestraat is wat dat betreft een topstraat.’

STADSKANTOOR

‘Het is een feit dat ik veel tijd doorbreng in mijn kantoor.
Ik heb het een beetje gezellig proberen te maken met enkele
kunstwerken van ‘Kunst in huis’ en enkele kaders die een
speciale betekenis hebben voor mij. Zo kijk ik geregeld naar
de kader met daarin het nieuwe stadslogo. Daar ben ik als
schepen van Communicatie bijzonder �er op. Het is mooi
en modern, net zoals de stad Leuven. De slogan van onze
stad hebben we behouden, want die is bekend tot ver over de
stadsgrenzen. “Leuven, Eeuwenoud, Springlevend”…beter
kan je dat toch niet zeggen? Maar ik ben alweer teveel over
mijn werk bezig zeker…(lacht) Het belangrijkste object in
mijn kantoor is trouwens de foto van mijn twee dochters.’

DE KLASSIEKERS VAN ELS VAN HOOF
Boek
‘Dan kies ik voor Wat is de Wat van Dave Eggers. Het
boek gaat over een kind dat moet vluchten en opgroeit
in een vluchtelingenkamp. Een ongelofelijk verhaal dat
me niet heeft losgelaten. President Obama heeft zijn
kabinetsmedewerkers trouwens verplicht om dat boek te
lezen. En terecht! Sprakeloos van Tom Lanoye is ook één
van mijn favorieten.’
Film
‘Babel van Alejandro Gonzalez vond ik bijzonder goed,
net zoals La promesse en L’enfant van de gebroeders
Dardenne. Eigenlijk vind ik alle �lms van de gebroeders
Dardenne zeer goed. Verder kon Million Dollar Baby
van Clint Eastwood me wel beroeren en als ik echt een
klassieker moet kiezen dan ga ik voor Kramer Vs Kramer.
De laatste jaren heb ik echter te weinig tijd om naar de
�lm te gaan. De laatste �lm die ik heb gezien was die
van de Smurfen. Met de kinderen uiteraard, maar ik moet
toegeven dat ook ik ervan heb genoten.’

Muziek
‘Zonder twijfel R.E.M., de legendarische groep rond
Michael Stipe die zopas heeft aangekondigd dat ze ermee
stoppen. Ik vind die band al goed sinds mijn studententijd
en dat is nooit meer veranderd. Vooral het nummer
“Nightswinnming” (een song over naaktzwemmen, n.v.d.r)
vond ik heel sterk. Maar ik kan ook genieten van Bach en
zelfs van schlagermuziek. Ik kijk zeker niet neer op Vlaamse
artiesten. Dat hoort er zelfs een beetje bij als het feest is.’
Kunst
‘Wel, mijn gezin is fan van het project “Kunst in huis”.
Je krijgt een kunstwerk in bruikleen en na een tijdje
vervang je dat dan weer door een ander kunstwerk.
Afwisseling maakt het leven boeiend. Persoonlijk ben ik
fan van de Cobra-beweging met kunstenaars zoals Pierre
Alechinsky en Karel Appel. Ook Panamarenko is één van
mijn favorieten. Ik ben wel voor moderne kunst maar
om zo’n werken nu echt aan te kopen…dat is behoorlijk
duur. Geef mij dan maar “Kunst in huis”.’

ELS VAN HOOF IN ‘T KORT
-Els Van Hoof werd in Leuven geboren op 7 maart 1969
-ze volgde Latijn-Grieks in het Heilig Hartcollege en trok vervolgens naar de K.U.Leuven waar ze afstudeerde in de
Politieke en Sociale Wetenschappen
-daarna trok ze nog naar Londen en Straatsburg om zich te specialiseren in overheidsadministratie en Europees
recht
-in 1999 huwde ze met Wouter Vermeulen
-in 2001 kreeg het koppel hun eerste dochter Benthe, in 2004 volgde Melanie
-Els Van Hoof is naast schepen in Leuven ook senator en voorzitster van Vrouw & Maatschappij

