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De 18jarige Hasselaar Ce
dric Gilissen kan vanaf van
daag zijn eigen gezicht be
wonderen op reclameposters
over het hele land. De stu
dent is een van de drie “ge
wone” mannen die de hoofd
rol spelen in de nieuwe AXE
campagne. “Het was eigenlijk
puur toeval”, vertelt Cedric.
“Ik ging binnen in de popup
store van AXE in Brussel om

enkele producten uit te pro
beren. Daar maakten ze vijf
foto’s van mij, maar dit had ik
natuurlijk niet verwacht.” De
Hasselaar is wel blij dat hij
uitgekozen is. “Het is eens
iets anders, een aparte erva
ring”, zegt hij. 

Individuele sterktes centraal

Cedric wordt vergezeld door
Ferdinand (20) uit Brussel
en Yveric (20) uit Verviers.
AXE koos voor die drie jon
gemannen omdat ze hun
unieke eigenschap met trots
uitdragen. Bij Cedric gaat het
om zijn bril. “Ik draag mijn
bril al zo lang. Hij maakt deel
uit van mijn gezicht en mijn
karakter.” 

Maar een carrière als model
ambieert de jongeman niet.
“Ik verwacht geen andere
aanbiedingen, maar ik denk
ook niet dat modellenwerk
iets voor mij zou zijn”, aldus
Cedric. 

Met de nieuwe campagne
wil AXE zijn traditionele ma
chobeeld plaats laten ruimen
voor een man die gewaar
deerd wordt om wie hij écht
is. Daarbij staan zijn indivi
duele sterktes centraal. “We
vinden het belangrijk om af
te stappen van het macho
imago”, zegt Ankatrin Pesse
mier, brand manager van
AXE. “We willen inspelen op
wat er in de maatschappij ge
beurt. We focussen steeds
minder op iemands uiterlijk
en steeds meer op iemands
kwaliteiten.”

Behalve de drie nationale
gezichten, lieten nog 368 an
dere mannen hun foto nemen
in Brussel. Zij zullen te be
wonderen zijn op digitale
billboards in de grootste
Brusselse metrostations. De
foto’s verschijnen er afwisse
lend gedurende één week, zo
dat iedere man vier keer per
dag zijn moment de gloire
krijgt. 

“Gewone” Hasselaar gezicht van anti-machocampagne AXE

“Modellenwerk? Neen, 
dat zou niets voor mij zijn”

Hasselaar Cedric Gilissen 
(18) is een van de drie ge
zichten van de nieuwe 
campagne van mannende
odorantmerk AXE. Ver
rassend, want Gilissen is 
helemaal geen model. 
AXE België vervangt in 
zijn nieuwe campagne 
traditionele modellen 
door “echte” mannen en 
gooit daarmee zijn ma
choimago overboord.
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W Cedric werd uitgekozen omwille van zijn bril. “Hij maakt deel uit van mijn gezicht en karakter.” 
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De centrale as is Godsheide, de
Kiezelstraat, wordt voor een 
groot stuk wordt omgevormd 
tot zone 30. “En dat gaat snel ge
beuren, nog dit jaar”, zegt sche
pen Habib El Ouakili (SP.A) die
nog andere verkeersmaatrege
len aankondigt. “Zo gaat café De
Zwaan tegenover de eigen zaak 
een grote parking aanleggen.”
Zo raakt de bocht aan De Zwaan
niet meer geblokkeerd door de 
nu moeilijk bereikbare parking.
“Ook dat gebeurt nog in 2016.
Verder komt er vanaf de Uni
versiteitslaan tot in Godsheide
Centrum, langs de golfclub en
achter de huizen door, een vrij
liggend fietspad. Dat moet klaar
zijn tegen de zomer van 2017. 
Tegen die tijd willen we ook een
aparte weg voor het geplande
werfverkeer, rechtstreeks vanaf
de Universiteitslaan. Daarvoor
gaan we onderhandelen met
Wegen en Verkeer.” 

De geplande bouwwerken in 
Godsheide zijn nog niet voor 
morgen. De stad wil eerst 
een reeks begeleidende 
maatregelen klaar hebben, 
die de situatie in Godsheide 
leefbaarder moeten maken. 
Het gaat over wegenwerken, 
fietspaden en parkeerplaat
sen. “De projectontwikke
laars zullen voor midden 
2017 niet kunnen bouwen”, 
zeggen burgemeester Hilde 
Claes (SP.A) en schepen 
Tom Vandeput (CD&V).

Ook een reeks al eerder beken
de werken moeten tegen de zo
mer van 2017 klaar zijn: de weg
die de Trichterheideweg met
het Albertkanaal verbindt, de
nieuwe parking aan de voetbal
velden en het openstellen van
de parking aan de golfclub als
‘overloopparking’. Tot slot gaat 
de stad ook bemiddelen in de 
grondverhandelingen die de 
bouw en verhuis van de lokale
school moeten bespoedigen. 
“Pas dan kan hier gestart wor
den met de bouwwerken fase 1,
waarin twee keer 60 huizen 
voorzien zijn”, zegt schepen
Tom Vandeput. “Op zich geen
onoverkomelijk probleem om
dat de doorlooptijd voor alle 
vergunningstrajecten ook wel
daarrond zal liggen.” 

Op middellange termijn plant
de stad een verbindingsweg tus
sen de Kapelveldstraat en de
Platte Vijverstraat. “Bovendien
komt er in de buurt van die
nieuwe weg nog een bijkomende
parkeerplaats voor een vijftigtal
voertuigen”, zegt schepen Mi
chel Froidmont (SP.A). “Dat zou
binnen een drietal jaren gereali
seerd moeten zijn. Voor de her
aanleg van de Kiezelstraat en de
Beerhoutstraat rekenen we op
een periode van 5 tot 8 jaar voor
de uitvoering.” 

Het actiecomité dat Godsheide
leefbaar wil houden, is alvast
gematigd positief.  “Dit is een
stap in de goede richting”, zegt
Renaat Roekaers. “Maar eerst
zien, en dan geloven.”  (dj)

Eerst wegen en parkings, dan 
pas bouwwerken in Godsheide

W Café De Zwaan legt een nieuwe parking aan op het weiland tegenover de zaak. 
Zo raakt de bocht tussen Kiezel- en Platte-Vijverstraat hopelijk minder snel 
geblokkeerd als het druk is in het café. 
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evenement”, aldus Smets. Ten 
slotte stapt de organisatie af
van de analyses en interviews
tussen en na de match. Die tac
tische gesprekken ruimen baan
voor lokale dj’s, die de markt in
een feeststemming dompelen.
Animatiestandjes maken de
outdoor voetbaltempel com
pleet.  

ALS

De toegang is gratis en elke
match krijgen de eerste vier
honderd supporters een gadget.
Bovendien steun je het goede
doel. “Als blijk van dank aan
Rode Duivel Simon Mignolet,
die zich engageert als peter van
de ALSliga en ook voor Café
de Paris, wordt een deel van de
opbrengst aan de ALSliga ge
schonken. De oom van Simon
is door deze spierziekte getrof
fen”, aldus nog Karl Smets.
((jcr)

EKapp. Deze kan je gratis
downloaden. Je vindt er tus
senstanden, statistieken en
nieuws over het EK. “Maar je
blijft ook op de hoogte van de
nieuwtjes over Café de Paris en
ontvangt kortingsbonnen, die
je kan opsouperen tijdens het

bovenop op het grote led
scherm geïnstalleerd is. Deze
replica baadt elke avond in het
licht, wat ongetwijfeld feeërie
ke beelden oplevert. De Eiffel
toren is ‘made in SintTruiden’
door het bedrijf HLT.” 

Een tweede nieuwigheid is de

Het EKvoetbal start binnen
exact 18 dagen in Frankrijk.
“Café de Paris wordt een laag
drempelig evenement. Suppor
ters uit Vlaamse en Waalse

Sinds maandagmorgen 
prijkt een 12 meter hoge re
plica van de Eiffeltoren op 
de Grote Markt van Sint
Truiden. Het Franse sym
bool bij uitstek kondigt het 
‘Café de Paris’ aan, het EK
evenement van 10 juni tot 
10 juli in het centrum. Alle 
wedstrijden van de Rode 
Duivels zullen er op een 
groot scherm te volgen zijn. 
Daarnaast komt er ook een 
eigen EKapp.

buurgemeenten zijn welkom
om te verbroederen op onze
nieuwe Grote Markt”, zegt
schepen Pascal Vossius (Open 
VLD). “We pakken uit met drie
nieuwigheden”, legt Karl
Smets, voorzitter van Ambian
ce in ‘t Stad uit. “Ten eerste de
12 meter hoge Eiffeltoren, die

KARL SMETS
VOORZITTER AMBIANCE IN ’T STAD

“Als dank voor Rode 
Duivel Simon Mignolet 
schenken we een deel 
van onze opbrengst 
aan de ALS-liga”

W Tot 10 juli prijkt de Eiffeltoren als symbool voor het EK op de Grote Markt. 
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Eiffeltoren verrijst op 
Grote Markt voor EK Voetbal


