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FACILITEITENONDERWIJS 

KOST VLAANDEREN HANDEN VOL GELD 


De lont die begin december uit het onderwijs
kruitvat werd gehaald, scheen de gemoederen 
voldoende te bedaren om alle regeringen 
probleemloos voorbij de millenniumklip te 
loodsen. Eind goed al goed, of toch niet? 

Het Sint-Elooisakkoord brengt slechts tijdelijk soelaas; fun
damenteel is er niets opgelost. Uiterlijk einde 2001 moet een 
nieuwe financierIngswet definitieve afspraken vastleggen. 
Voorstanders van de regeling maken zich sterk dat rond 
die tijd een vergelijk mogelijk moet zijn. De vraag is na
tuurlijk of die houding van realiteitszin getuigt. Om een 
tango te dansen moet Je met twee zijn en de VLD, de groot
ste regeringspartij op Vlaams én federaal niveau dreigt in 
dezelfde ongemakkelijke schuit te belanden als de CVP de 
voorbij e jaren: het dilemma tussen de federale staat redden 
of het Vlaamse credo niet alleen met de lippen belijden. 
Vandaag verdedigt VLD-voor
zitter Karel De Gucht voor werven ze ook ac-De facili tei tenscholen, 

tief kinderen die zichtig de stelling dat het 
zoeken zal worden naar een zo blijkt uit gegevens, niet mogen worden 

toegelaten, kinderen juist evenvvicht. Voor hem is 
schieten hun doel voorbij van ouders die nietwel duidelijk dat er fiscale 

autonomie moet en zal komen, 

maar dat zulks ten koste van de federale staa t zal moeten 

gebeuren. Anders zullen de Walen nooir meemarcheren. 


Leerlingen ronselen 

In heel de december-discussie vielen grote woorden. Zo 

noemde vice-premier Louis Michel, het boegbeeld van de 

Franstalige liberalen, het onderwijsdossier 'communautaire 

dioxine'. Zijn gelijk zal nog moeten blijken, maar de in

vulling van de gemaakte afspraken zal zeker in de rand met 

argusogen worden gevolgd. Daar stelt zich immers een heel 

tastbaar probleem waarrond de Franstaligen niet de minste 


Le dossier enseignement 
En décembre de I'an dernier, Ie gouvernement a conclu I'accord 
relatif à I'enseignement, dit 'accord de la Saint-Eloi', qui apporte 
un apaisement provisoire dans Ie dossier de I'enseignement en 
Belgique, sans pour autant rien résoudre fondamentalement. 
Fin 200 I au plus tard, en effet, une nouvelle loi devra fixer des 
accords définitifs. Durant I'année scolaire écoulée, les pouvoirs 
publics flamands ont alloué 302,4 millions BEF à I'enseignement 
francophone dans les six communes de la périphérie bruxelloise 
et à Renaix, mais certaines données font apparaÎtre que ces 
écoles n'ont pas atteint leur objectif. De surcroÎt, elles ne con
sacrent pas toujours cet argent à ce à quoi il a été destiné, en 
violation de la loi. La Volksunie et Ie CVP ont introduit une 
plainte auprès du gouverneur de la province de Brabant flamand. 
La Flandre, toutefois, n'a aucune prise sur I'inspection en ma
tière de langue, cette dernière étant bloquée depuis Ie gouver
nement précédent. Le Ministre de I'Enseignement, Marleen 
Vanderpoorten, a d'ores et déjà soumis Ie problème au Premier 
Ministre Verhofstadt, dont elle partage la couleur politique. 

inschikkelijkheid tonen. Luk Van Nieuwenhuysen (Vlaams 
Blok) kaartte het probleem twee maanden geleden al aan 
in het Vlaams Parlemen t. Volgens hem betaalde de Vlaamse 
overheid vorig schooljaar 302,4 miljoen frank voor het 

FOTO· RITA DAN FF.Franstalig onderWijs in de ---
zes randgemeenten rond 
Brussel en in Ronse. Minister 
Marleen Vanderpoorten van 
Onderwijs sprak de cijfers 
niet tegen. De facilitei ten
scholen, zo blijkt uit die ge
gevens, schi eten hun doel 
voorbij. Tot ergernis van de 
Vlamingen recruteren de 
scholen niet alleen kinderen 
van Franstalige ouders die in 
Vlaanderen (de Zes dus) ko

men wonen, 111aar 

Franstalig zijn of niet 
in de gemeente wonen. Volgens Jan Wa lraet, woordvoerder 
van de Vlamingen in Wezembeek-Oppem, pogen de Frans
taligen zo die gemeenten te verfransen en bij Brussel te 
voegen. Volksunie en CVP hebben bij de gouverneur van 
Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, klacht ingediend tegen 
deze schending van de wet. Ook Vlaams minister Ben 
Anciaux zei tijdens het interview dat RandKrant met hem 
had, dat' de taalinspectie weer operationeel moet worden'. 
Hij schaarde zich tevens achter het pleidooi van zijn partij
genoot, bestendig afgevaardigde Herman Van Autgaerden 
voor een uitdoving van het faciliteitenonderwijs. 

Geblokkeerde taal inspectie 
Aan de basis van de scheefgroei ligt het ontbreken van doel
treffende controle. Vlaanderen subsidieert wel de scholen 
maar heeft geen greep op de taalinspectie. Tot 1995 veroor
zaakten de faciliteitenscholen weinig problemen. Vandaag 
bevestigt minister Vanderpoorten dat de Franstalige partij en 
van de vorige regering (PS en PSC) sindsdien de inspectie 
blokkeren door te weigeren een opvolger voor de Fransta
lige inspecteur te benoemen. Twee jaar geleden scheen er 
schot te komen in de zaak toen een akkoord werd bereikt 
over de organisatie van een wervingsexamen. 'Maar om re
denen die ons niet dUidelijk zijn, werd deze intentie nooit 
vervuld', aldus de minister in het Vlaams Parlement. Ze 
heeft de zaak bij haar partijgenoot en federaal premier Guy 
Verhofstadt aangekaart en hem gevraagd de Franstalige par
tijen te overtuigen de taalinspectie voor de faciliteitenscholen 
niet langer te blokkeren. 
Johan Cuppens 



Minister Bert Anciaux: 
'We moeten van onze 
openheid naar anderen 
een prioriteit maken' 4 

Zaventem tussen Doel 
en Silicon (2) 8 
De voorbije 15 jaar werden in Zaventem al 230 hectaren 
aan bedrijfszones volgebouwd. Ondanks de almaar stijgende 
huurprij zen en de toenemende mobiliteitsprobJemen wordt2 

2 er nu ook nog beangstigend veel gebouwd, 

• Mathilde is de ideale schoondochter die ieder Belg in l ij n geLin wil 

hebben. (min ls[er \-an Begroting Jo h"n Vande Lono[[e In De Morgen) 

• Hadden we met hee l België gezocht naar een betere koni ngin, we had
den niemand anders gevonden. (holkenner Jan Von den Berghc in Het Nieuwsblad) 

• Ik was erbij op het verlovingsfeest en ze maakte een ongelooAiJke 
indrllk. Het is een prachtige vrollw' (grondwc[spec ialis[ professo r Robert Senellc 
in He[ Nieu\\'sb lod ) 

• Ze is, zeg maar, opgevoed om te ve rl eiden. Maar het is ook ' pontaan. 
Daarom zeg ik Matbilde is van nature een verle idste r. (psycholao[1 en e[ho
loog René Z,[)'on in De SfQndaard) 

• Ze beheersl de gezich lsmimiek [Ot in de punljes. Ze straalr ali lo rileil 
uit en tegelij k ook vri endelijkheid en geluk . (id .) 

• Einde lijk hebhen we nog eens een prinses d ie beter kali hll ilen dan 

bidden. (colu mn ISt Hugo Comps in P-mogazine) 

• Wie zo 11100 i glimlacht, kan niet tege lrj k bidden. (gewezen hofmaa rschalk 

Herman l.ieIJa'" in Humo) 

• Het lij kt som s alsof Uw mondhoeken met paperclips aan Uw oor lel
len bevesligd zijn. (outeur Erwin MOrli er in De Morgea) 

• Ze lac ht allijd, dat is een wonder, al s wi j dat zonden knnnen in de 
politi ek .. . Prins Filip moet daarentegen nog loskomen, heb ik de indruk. 
(VIooms \'ice min isler-presi dent Steve S[c\'uerl in He[ NieuI-\lblud ) 

• Frank moet mensel ijke r worden. (NlCO Manon, boezemvriend van wielrenner 
Frunk Va ndenhroucke in Hel Nieuwsblad) 

• Als Fab io la nog wat onzichtbaarder wil worden in haar kloosterleven, 
krij gell "ve weer een Illonarchie niet een lnen

selij k gelaat. (columnist Hllgo Camps lil P-Olug<lZine)VAN HOREN • Ik had een traantj e, ja. Dit is eell grole dag 
geweest voor het land. (KamervaatZlIter Her man

ZEGGEN De Croo in He[ Niem\·sblad) 

• Mathild e kan best sympathiek zi ln, ik weel 

heL ni er. Maar waarom zij 1111 plots de redsler \'an bet vaderland moe t 

zijn is een irrationeel verhaal waar ik me als rationeel wezen moeilijk 
in kan vinden. (VLD-voorzitter K,rrel De Gucht in De Morgen) 

• Ons Vaderland, die losse verzameling gemeenschapjes en gewes len , 
hebt U, ons vorstenhuis, in een mum van lijd mei gouddraad aaneen 

geregen tOl de zakdoek waa rm ee wij geesrdriftig de prille huweli jks
vreugde van Mathilde en Filip toewui ven. (auleur Erwin Monier in De Morgen) 

• Het koningshuis spreekt a ll een Nederlands ui t noodzaak. Dat is een 
\Orale m isken ning van de politieke rea lil cit van ons land . Men zegt dal 
Jvlat hilde tweetalig is. Het was eenvoudig vast te stellen dat dit niet liet 

geva l is. Ik heb nooi t beg repen dat Vla mingen daar geen punl van ma

ken. Dat is geen scherpslijperij, het is een kwestie vall beleefd heid. 
(VLD-Ioorzi!!er Karel De Gucht in De Morgen) 

• He t wordt nu loch eindelijk eem tijd dat Belgen wat bescheide ner 
wo rden en Vlamingen wat ambitieuzer. (rootmaligVlo([]ns minisler-presiden[ 
Luc Van den Brande in De Morgen) 

• Ik wtl de coml11unauraire dossiers di e al zo lang de verhoudingen 
ve rgiftigen en de vier voorgaande jaren muurvast zaten, dehlokkeren. 

Ik w il pro fiteren van de verbeterde verstandhouding tIl"en Vlamingen 
en Walen. (prtlnler GuyVerhars tod t ,n De Morgen) 

• Als Ma thi lde de broek draagt, zal het wel luk ken. (gewezen hofmaarsc halk 
Herman Liebaers in Humo) 

Figuran ten 10 
Volgens professor Jean-Claude Burgelman. hoogleraar in de 
communicatiewetenschappen aan de VUB, bestaa t er niet de 
minste twijfel over dat de voortschrijdende informatietech
nologie in de komende eeuw dezelfde ingr ijpende weerslag 
zal hebben als de industriële revolutie in de 19de eeuw. De 
kloof tussen wie wel en niet mee is zal steeds groter worden . 

Wachten op de trein is afzien 14 
Uit een studie naar het comfort van 26 stations in Halle
Vilvoorde blijkt dat de treinreizigers niet in de watten 
worden gelegd. 

Biologisch tuinieren start 
tussen de oren I 6 

Vzw Jazz Vlaanderen blaast 
verzamelen 23 

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op 
cassette. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen m et het 
Atelier Helen Keiler, te l. 02 / 466 9440 of met de redacti e, 
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MINISTER BERT ANCIAUX 

'We llloeten van onze openheid 

naar anderen een wapen lllaken' 


Op I 3 januari a.s. presenteert 
Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Stedelijl< Beleid, Huis
vesting en Brusselse Aangele
genheden, Bert Anciaux zijn 
beleidsbrief. RandKrant hoefde 
niet zo lang te wachten op de 
intenties van de minister die 
ook bevoegd is voor de rand. 
Nog voor het Sint-Elooisak
koord lichtte de Volksunie
excellentie een tipje van de 
sluier van zijn Sint-Antonius
verklaring tijdens een Sint
Andriesinterview. Toch hangt 
rond het gesprek niet meteen 
een waas van heiligheid. 

Omdat het Sint-Elooisakkoord nog met 
de ijZers moest worden gehaald, heb
ben de uitspraken over het onderwijs 
globaal slechts een indicatieve waarde. 
Minister Anciaux gaat niet echt in op 
vragen over de on beheersbaarheid van 
communautaire dossiers maar merkt 
anderzijds op dat' de uitspraken van 
federaal premier Guy Verhofstadt over 
een nieuwe communautaire geest hem 
als dusdanig niet interesseren'. 'Ik ga 
uit van het Vlaamse regeerakkoord dat 
voor het eerst zo explici.et een vastbe
raden Vlaamse strategie en eisen formu
leen , ook inzake de rand . Het verschil 

met het verleden zal hierin bestaan dat 
de Vlaamse regering deze keer geen 
roepende in de woestijn gaat zijn. 
De federa le regering zal wel degelijk re
kening moeten houden met de Vlaamse 
regering. In het verleden is het te vaak 
zo geweest dat de Vlaamse regering in 
het Vlaams parlement straffe uitspraken 
deed, maar op het terrein sprak de CVP 
met een dubbele tong. Ex-premier ]ean
Luc Dehaene heeft op geen enkele ma
nier een communautair dossier ook 
maar een beetje vooruitgeholpen of 
Vlaamse eisen ingewilligd.' 

De burgemeester 
heeft het begrepen 
U bent binnen de Vlaamse regering 
ondermeer bevoegd voor de coördinatie 
inzake de Vlaamse rand. Welke nieuwe 
initiatieven gaat u nemen? 
BA Voor een goed begrip: mijn coJlega 
en partijgenoot Johan Sauvvens is de 
voogdijminister, maar het klopt dat ik 
insta voor de coördinatie. Ik ben alles
zins van plan om een actief en sterk 
communicatiebeleid te voeren in de 
wijde Vlaamse rand. Die aanpak moet 
een hart onder de riem steken van de 
Vlamingen die op het terrein werken 
en hun initiatieven steunen en bij het 
brede publiek bekend maken. In de aan 
loop naar de gemeente- en provincie
raadsverkiezingen van oktober lijkt 
me dat essentieel. Het doel dat daarbij 
voorop staat is duidelijk maken dat de 
rand integraal deel uitmaakt van Vlaan
deren en dat de anderstaligen er welkom 
zi jn indien ze die integriteit erkennen. 

Minister Sauwens heeft er tijdens een re
cent werkbezoek aan Kraainem geen punt 
van gemaakt dat Franstaligen via een for
mulier in het gemeentelijke infoblad vooraf 
een in het Frans gestelde aanslag voor de 
huisvuilbelasting konden vragen. Staat dat 
niet haaks op de omzendbrief van ge
wezen minister Leo Peeters en zet men 
zo niet de deur op een kier voor handig
heidjes waarmee het ultieme doel, zijnde 
de uitdovende faciliteiten, wordt uitgehold? 
BA De Franstaligen in de rand moe
ten begrijpen dat de tijd voorbij is dat 

ze in de wa tten werden gelegd. Deze 
Vlaamse regering zal op geen enkel 
punt minder kordaat zijn dan wat de 
Vlaamse regeringen to t op heden als 
leidraad hebben gehanteerd. Integen
deel, op een aantal punten zullen we 
verder gaan. Als de burgemeester van 
Kraainem via een bonnetje in zi jn in
formati eblad de mogeli jkheid opent om 
een Franstalig formulier aan te vragen, 
bewijs t hij begrepen te hebben dat het 
principe overeind staa t en hij niet kan 
ingaan tegen de richtlijnen uit de om
zendbrief-Peeters. Het principe is dui
deli jk: de omzendbrief-Peeters blij ft 
onverkort van kracht. Die omzendbrief 
schrijft niet voor hoe de Franstaligen 
telkens opnieuw een aanvraag moeten 

'Jongeren verwachten dat 
we van hetVlaanderen 
dat al bestaat, een beter 
Vlaanderen maken' 

indienen om een Franstalig formulier 
te kri jgen, maar wel 'da t' ze het moe
ten doen. Johan Sauwens heeft inzake 
Vlaamsgezindheid van niemand lessen 
te krijgen. Hij zal van de correcte toe
passing van de omzendbrief-Peeters 
ongetwijfeld een punt maken. Hoe de 
aanvragen gebeuren interesseert hem 
niet, als ze maar gebeuren. 

We zullen enthousiasme 
opleggen 
Bijzonder belangrijk in de rand is betaal
bare huisvesting. De prijzen rijzen de pan 
uit. De vorige Vlaamse regering heeft 
ondermeer via Vlabinvest geprobeerd 
een instrumentarium op te zetten om 
de Vlamingen financieel een duwtje in 
de rug te geven. Toch blijft het een drup
pel op een gloeiende plaat. 

BA Vlabinvest heeft tot op heden in
derdaad te weinig resultaat opgeleverd. 
Het instrument Vlabinves t bewaren we, 
maar we hebben intussen de adminis
tratieve ondersteuning sterk vergroot. 

http:explici.et


De leidjng berust voortaan in handen 
van de Vlaamse Huisvestingsmaatschap
pij. Dat biedt meer mogeli jkheden en 
vergemakkelijkt de samenwerking. 
Anderzijds wil ik dat er in ruimere mate 
een beroep kan worden gedaan op 
Vlabmvest. Concreet wil ik het aantal 
gemeenten vergroten en mogelijk ver
ruimen tot heel Vlaams Brabant. De 
middelen voor huisvesting hebben 
we ook fors opgedreven. 
Een tweede instrument om de huis
vesting aan te pakken is het recht op 
voorkoop. Op zich is dat een lmmens 
krachtig wapen, maar ook hier is het 
resultaat na een jaar werking pover. Ik 
stel immers vast dat door de hui sves
tingsmaatschappi]en tot vandaag slechts 
vier maal gebrUik is gemaakt van dat 
recht , op een aanbod van 467 j gron
den, panden of woningen. Via een aan
tal maatregelen zullen we er een krach
tig wapen van maken. We trekken alvast 
250 miljoen ex tra uit voor een speci
fiek gronden- en panden beleid in de 
rand. Zo krijgen de huisvestingsmaat
schappijen de mogelijkheid om gron
den of panden die op zich te duur zijn, 
toch te kopen en aan te wenden voor 
sociale huisvesting. Bovendien stel ik vast 
dat er weinig of geen enthousiasme 
was bij de huisvestingsmaatsc happijen 

Le ministre Bert Anciaux: 

'Nous devons faire de notre 


ouverture aux autres un atout' 


Le 13 janvier, Ie ministre flamand de la 
Culture, de la Jeunesse, de la Politique 
urbaine, du Logement et des Affaires 

bruxelloises Bert Anciaux présentera sa 
déclaration de politique. Nous levons dès 
à présent un coin du voile dans la présente 
interview. En ce qui concerne la périphérie, 

Ie ministre se propose, en tout état de 
cause, de mener une politique de commu

nication active et forte. Interrogé sur Ie 
souhait des habitants de la périphérie pour 
Ie nouvel An, Ie ministre Anciaux prononce 

un plaidoyer vibrant pour davantage de 
culture et pour une implication plus intense 
des jeu nes en la matière: 'Je pense spéciale
ment aux jeunes de la périphérie. Je trouve 

que nous devons faire un atout du lien 
qu'entretiennent ces jeu nes avec Bruxelles 

et avec les autres communautés, car ce 
lien s'inscrit dans Ie cadre de I'ouverture 

de la Communauté flamande. En soulignant 
résolument notre identité flamande, mais 
en parfaite ouverture vis-à-vis des autres', 

conclut Ie ministre. 

;:;om gebrUik te ma .., 
o 

ken van het voor
kooprecht. Wij zuI
len dat emhousiasme 
opleggen; volgens 
het principe van de 
Chinese vrijwi lligers 
in het leger' We zul 
len ze met zachte 
dwang verplichten 
actief in te spelen op 
het recht op voor
koop. De Vlaamse 
Huisves tingsmaat 
schappi ] heeft op 
dracht gekregen een 
systeem uit te wer
ken en de admi nis
tratieve afwikkeling 
op zich te nemen. 
De procedure wordt 
ook ve rder vereen
voudigd zodat men 
zich niet meer kan 
verstoppen achter 
administratieve moei
lijkheden. Op die 
manier hoop ik op een jaar tijd van 
vier nu naar zo'n 500 panden te gaan . 

De kracht van 
de jongeren benutten 
Gevraagd naar een nieuwjaarswens 
voor de inwoners van de rand houdt 
minister Anciaux een warm pleidooi 
voor meer cultuur en een intensieve 
betrokkenheid van de jeugd daarbij. 
'Ik vind dat we met het potentieel dat 
we hebben, veel meer kansen moeten 
geven aan cultuur als een noodzakelijk 
element in de opbouw van een Vlaamse 
gemeenschap. In mijn beleidsbrief leg 
ik de klemtoon op meer kansen voor 
jongeren en r uimte voor creati viteit. 
We moeten jongeren veel meer beschou
wen als een rij ke bron van mogelijk
heden dan als een probleem . Daar wil 
ik m e voor inspannen. Ik zeg dat spe 
cifiek voor de jongeren van de rand. 
Ik vind dat we van de band die deze 
jongeren vanzelfsprekend met Brusse l 
en met de andere gemeenschappen 
onderhouden en die kadert in de open
heid van de Vlaamse gemeenschap, 
een wapen moeten maken. Kordaat. 
vanuit onze Vlaamse eigenheid. maar 
heel open naar de anderen.' 

Maar hebben jongeren nog wel belang
stelling voor het communautaire? 
Zijn ze cultureel niet geneigd om de 

dingen door een internationale bril 
te bekijken? 
'Ik ben het er niet mee eens dat Jonge
ren geen belangstelling meer hebben 
voor het communautaire. Jongeren le 
ven toekomstgericht. Zij verwachten 
dat we van het Vlaanderen dat al bestaat 
een beter Vlaanderen maken . Het com
munautaire waarover u spreekt, is een 
middel en geen doel. We moeten ons 
nationalisme inderdaad inbedden in 
een internationalisme. Nati onalisme 
zonder internationa li sme is heel ge
vaarlijk en eng zoals internationa lisme 
zonder nationalisme hol is, nietszeg 
gend en beangstigend. In die wisse l
werking zi jn jongeren wel geïnteres
seerd, veel meer dan men doorgaans 
denkt. Jongeren willen vanuit hun 
identitei t open naar anderen gaan. Dat 
is een geweldige kracht. Het is een pro
bleem dat de Vlaamse Beweging in 
het algemeen veel te weinig aandacht 
heeft gebad voor dat potent ieel bij de 
Vlaamse jongeren en zich bedient van 
een o ude rethori ek die absoluut niet 
meer aanslaat bij de Jeugd. De Vlaamse 
Be\Neging zou m oe ten inzien dat ze 
haar eigen jeugd aan het verliezen is 
door kortzichtig te denkel) Ik wandel 
daarin alvast niet mee.' 

Henry Coenjaarts, Johan Cuppens 
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VAN ASSE TOT ZAVENTEM 

Trouwlustigen van buiten niet welkom 
nen. Op zich is de aan
passing van de wet niet 
zo ingrijpend maar 
toch heeft de gemeen
te Dilbeek er moeite 
mee. Het gemeente
huis van Dilbeek is een 
oud ka steel in een 
groene omgeving en 
daarom een trekpleis

ter voor huweli jksfo to 's. 
Het gemeelllebestLlur is 
beducht voor een storm
loop van voora l Franstalige 
Brusselse koppels die in 
Dilbeek willen trouwen . 
'We vrezen een te grote 

Op I januari 2000 wordt 
de huwelijkswetgeving op 
enkele punten gewijzigd. 
Zo is het vanaf dan mogelijk 
in een bepaalde gemeente 
te trouwen, ook als geen 
van beide partners er wo

belasting van onze dienst. 
Er zijn nu soms al vijf tot 
zes huwelijken per dag in 

ons gemeentehuis. Als het er 
nog meer worden, kunnen 
we de bijhorende service 
niet meer garanderen. We 
willen overigens ook het 
Nederlandstalige karakter 
van onze gemeente niet in 
het gedrang brengen' , licht 
schepen van Burgerlijke 
Stand Jan De Craen toe. 
Het gemeentebestuur denkt 
er daarom aan een aantal 
maatregelen te treffen om 
koppels uit andere gemeen

ten te ontmoedigen, maar 
concrete plannen daarom
trent zijn er nog niet. 'We 
wi llen wel een uitzonderll1g 
maken voor de mensen die 
hier bijvoorbeeld vroeger 
hebben gewoond en dus een 
natuurlijke binding hebben 
met Dilbeek' , aldus De e raen . 
TD 

Verlenging voorlopig afgeblazen 

Het voornemen van Belgo
control om de start-en lan 
dingsbaan 2SL van Zaventem 
te verlengen , lokte een golf 
van protest uit. De afdeling 
Brussel-Halle- Vilvoorde va 11 

Agalev kant zich tegen de 
verlenging. Ze w ij st erop 
dat het luchtverkeer in het 
dichtbevolkte Vlaams-Bra
bant nu al aan de limiet zit. 
Ook de Vlaamse regering is 
ni et van plan zich achter 
de verlenging te scharen. 
Vlaams Minister van Ruimte
liJke Ordening Van Mechelen 
liet weten dat de bindende 
bepalingen van het huidige 
structuurplan de verlenging 
niet toelaten. Federaal mi
nister van OverheidsbedriJ
ven Rik Daems (VLD) ver
klaarde dat een verlenging 
'voorlopig niet aan de orde 
is' en dat bij het overleg 
met Belgocon trol rekening 
zal worden gehouden m et 
de econo mische, socia le en 
milieu-aspecten . Van Daem s 
mag hel nachtJawaai het 
huidige niveau niet over
schrijden . Toch blijft het 
verlengingsplan veel men

se n zorgen baren. De milieu
groepen van de gemeenten 
die rond de luchthaven van 
Zavenrem li ggen, zijn vier
kant tegen de verlenging. 
De vereniging Sterrebeek 

2000 hecht weinig geloof 
aan de woorden van Daems. 
'De wil om het transport 
via andere vervoermidde
len te laten verlopen is er 
nog steeds niet. Als de 
luchthaven nog verder uit
breidt, zal het nacht1awaai 

nog veel erger worden. 
Elke Belg heeft recht op 
zijn nachtrust, ook de 
omwonenden van de 
luchthaven', zegt Roger 
Withofs, oud-voorzitter 
van Sterrebeek 2000. 
TD 

Senioren gratis op bus en tram 

Tussen j januari en I ok
tober 2000 wordt het gra
tis openbaar vervoer voor 
6S-plussers stapsgewijs 
ingevoerd in Vlaanderen. 
De gemeenten die vroeger 
al een mobiliteitsovereen
komst afsloten met het 

Vlaam se Gewest worden 
daarvoor be.loond en komen 
eerst in aanmerking. Die 
overeenkomst houdt in dat 
de gemeente in kwestie 2ich 
ertoe verbindt de m obilneit 
in de regio te verbeteren. 
In de Vlaamse rand bijt 

Machelen de spits af Vanaf 
1 februari kunnen alle se 
nioren er gratis op bus en 
tram. Zaventem , Vilvoorde 
en Sint-Pieters-Leeuw vol
gen o p 1 april. Vanaf I m ei 
zijn Beersel en Overijse aan 
de beurt , Grimbergen vanaf 
I juli . Eén maand later rei
zen de senioren van DIlbeek 
gratis m et bus en tram . 
Vanaf 1 september is het 
de beurt aan Hoeilaart en 
op I oktober stappen de 
senioren uit de overige 
gemeenten, waaronder de 
zes fàcili tei tengemeenten, 
gratis op de bus en tram. 
Het gratis openbaar vervoer 
voor 65 -plussers komt er op 
initiatief van Vlaams mini s
ter van mobiliteit Steve 
Stevaert. 
TD 



rant 
iii:iOi"i·iUj'U'Wi 
Tweetalig vredegerecht onder vuur 
De gemeente Sint-Pieters rechtelijke niveau zijn er in Pieters-leeuw kreeg in de 
leeuw stapt naar het Arbitra Bever geen faciliteiten, dus zaak de steun van zowel de 

gehof Ze wil een schorsing mag men geen taalverplich provincie Vlaams-Brabant 
van de wet die de nieuwe tingen opleggen aan een als de Vlaamse Regering. 
indeling van de gerechtelijke magistraat', zegt de leeuwse Desmeth is het er hoege
kantons regelt. De gemeente schepen Roger Desmeth naamd niet mee eens dat 
verzet zich tegen het deel van (CVP). De gemeente Sint- tweetaligheid van het nieuwe 
de wet dat bepaalt dat de 
vrederechter en de hoofd VLAAMS-BRABANT 
griffier van het nieuvve kan
ton Herne-Sint-Pieters-leeuw Groepsuitstapjes allerhande 
een taalexamen Frans moe
ten afleggen. Het argument Zeldzaam zijn de verenigin
van de wetgever voor die be gen die hun leden in de loop 
paling is dat de taalgrensge van het jaar niet vergasten 
meente Bever tot het nieuwe op een groepsuitstap, om 
kanton behoort. Sint-Pieters de banden nau wer aan te 
l eeuw wijst erop dat de halen, of gewoon voor de 
facilitei ten 111 Bever alleel) 'ambiance'. De organ isato 
gelden op het administra ren van uitstapjes hoeven 
tieve niveau. 'Op het ge- zich alvast niet meer het 

WE RIEKENDE GEEN GEURENDE PLEK 
In a'ugustus van vorig jaar werd de bekende kapel van Welriekende 
in Hoeilaart zwaar beschadigd toen een vrachtwagenchauffeur een 
steun Haar van de pittoreske kapel ramde, waardoor het voorpor
taal en een deel van het dak instortten. De geplande restauratie 
werken die eerder door de gemeente Hoeilaart waren voorzien, 
k9J1den meteen worden opgeborgen. 
D bewuste kapel is door de eeuwen heen een centrum van de
votie en folkore geweest. Aan de oorsprong ervan ligt een Maria
beel dat was opgehangen aan een boom. De kapel zou dateren 
ui e begin van de 14de eeuwen was aanvankelijk in hout op
getrokken. Reeds in 1345 werd ze vervangen door een stenen 
construotie. De huidige, Neo-Romaanse kapel werd gebouwd in 

864, op' een steenworp van de vroegere lokatie. 
Het gebruik dat meisjes een kousenband offerden en aan de kapel 
ophingen om een goede man te strikken, is wat verloren gegaan; 
Mïsschien omdat die zoektocht vandaag makkelijker verloopt , of 
omdat er geen kousen
baM en meer gedragen 
worden ( en panty offe
re'n Hik at ordinair en 
het zou ook minder fraai 
ogen t). Etymologisch ver 
Wîjsc de naam (op dit 
o enl5lik meestal Welrie
kend~ eker niet naar 
een 'geurende plaats', 
zoals eelal verkeerdelijk FOTO PASCAL V IGN ER O N 

word aa:ngenomen. De oudste schri jfwijzen duiden eerder op 
een verwantschap met het Antwerpse Wilrijk en waaraan het Gallo
Romeinse woord vileriacum, d.i. de plaats waar de familieleden 
v~Valerius/Vilerius wonen, ten grondslag ligt. 
- et pleit voor de gemeente Hoeilaart dat de plannen voor de 
authentiel!:e heropbouw snel vorm hebben gekregen. Naar ver
luidt z u al dit voorjaar met de werken worden gestart. 

a urits Wynants 

hoofd te breken over een 
attractieve bestemming en/ 
of een dagvullend program
ma. Bij de vzw Toerisme 
Vlaams-Brabant verscheen 
onlangs de 35 pagina 's tel
lende brochure 'Uitstappen 
voor verenigingen en groe
pen in de provincie Vlaams
Brabant 2000'. De brochure 
bevat een overzicht van dag
programma's, halvedagpro 
grarnma 's en korre bezoeken 
aan de talloze mooie plek
ken in onze provincie met 
prij sopgave van rondleidin
gen , maaltijden en andere 
extra 's. Naast klassieke trek
pleisters als leuven, Diest 
en Tienen, vindt u in de 
fraai uitgegeven brochure 
ook minder bekende be
stemmingen zoals het DijIe
land, Landen en Hoegaarden. 

leeuwse vredegerecht voor 
een beter bestuur zo u zor 
gen . 'Een goed bestuur be 
tekent in de eerste plaats dat 
de gemeente alle wetten, dus 
ook de taalwetten, respec
teert. De hogere overheid 
zou hetzelfde moeten doen 
en de wet aanpassen' . TD 

z 
m 
CDe rand komt met uitstappen 


in Grimbergen, Het Zoniën

woud en de Druivenstreek ~ 

en boottochten op het Zee

kanaal en het kanaal Brussel

Charleroi ruimschoots aan 

bod. 

De brochure is gratis te ver c 

krijge n bij de weristische dien


sten, openbare bibliotheken en 


culwrele centra. U kum ze ook 


aanvragen bij Toerisme Vlaams 


Brabam vzw, Dies[Sesteenweg 52, 


30 I 0 Leuven. Tel . 016/26 76 20, 
 o
fax: 016/26 76 76. 

m 
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Kerk en wet 
Vlaams volksvertegenwoor
diger Etienne Van Vaerenbergh 
(VU&ID) verzet zich tegen 
het voornemen om de pas
torale zones in Vlaams-Bra
bant te herschikken. De ker
kelijke overheid wil voor de 
Franstaligen een aparte zone 
oprichten. De zone, die 'Mid
denhut' zou heten, zou de 
parochie Onze-Lieve-V rouw 
Oorzaak onzer Blijdschap 
uit Sint-Genesius-Rode en 
de Franstaligen uit Linkebeek 
bedienen. 'Een zone uitslui

, tend voor Franstaligen is in m 
strijd met de taalwetten. De 
kerkelijke overheid moet zich 
aan die reali teit houden', al
dus Van Vaerenbergh. Het vi m 
cariaat Vlaams-Brabant heeft 
in een reacti e laten weten dat m 
het slechts om een onder 
zoek gaat naar de mogeli jk Z 
heden om de Franstaligen 
in hun taal te bedienen en --I 
dat er zeker rekening za l 
worden gehouden met de 

m 
wetgeving. 
TD z 
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I ZAVE NTEM TUSSEN DOEL 

Voordelen van Zaventem 
wegen zwaarder dan nadelen 
In de vorige Randkrant (jaar
gang 3, nr I I) beschreven we 
hoe er op vijftien jaar tijd 230 
hectaren aan bedrijfszones 
werden volgebouwd in de ge
meente Zaventem. Dat vol
stond kennelijk niet want 
honderden bedrijfjes hebben 
zich in de woonzones van de 
gemeente gevestigd. Die enor
me vraag joeg uiteraard de 
huurprijzen de hoogte in en 
de mobiliteitsproblemen wer
den jaar najaarscherpe~ 
Vraag is of die nadelen onder
tussen niet vreten aan de aan
trekkelijkheid van Zaventem. 

Het bedrijf EOS kwa m in J 993 van 
Antwerpen naar Zaventem en overweeg t 
nu te vertrekken . 'Er waren meerdere 
redenen waarom EDS naar de Keiberg 
kwam', zegt Kris Po té directe ur mar
keting en communicane van LUS dat 
tota le informalica-oplossingen levert 
aan bedrijven. 'Vooral de na bijheid van 
de luchthaven en de uitstraling van 
nieuwe economie waarmee Keiberg 
vereenzelvigd wordt , het Silicon Valley
effect, waren voor EDS aantrekkelijk. 
Bij EDS steeg het aantal werknemers 
van 140 in 1985 naar 1400 nu en dat 
verklaart mee waarom het succesvolle 

bedrijf naar Mechelen wil trekken. 
Poté: 'We hebben de associatie met 
Keiberg nie t langer nodig ; we kunnen 
gerust op eigen kracht verder. De voor
delen wegen niet langer o p tegen de 
nadelen. Ten eerste is er het verkeers
probleem . Ik woon in Halle, op 32 km 
van Zaventem. Als ik een af;praak heb 
om 9 uur, moet ik thuis om 7 uur 
vertrekken. Ten tweede IS Zaventem 
voor ons niet langer kostenefficiënt. 
We hebben veel kantoorruimte nodig 
en hier betaal je daar tot 9000 fr per 
vierkante m eter voor. In Antwerpen is 
dat de helft, in Mechelen een derde.' 

Meer van dat 
Toch blijkt EOS veeleer een uitzonde
rin g; het einde van de Zaventemse 
'boom' is nog niet in zicht. Zeg t Jo 
De Wolf directeur market ing van Clp' 
de onafhankelijke vastgoedonrwikkelaar 
in de Brusselse periferie die ondermeer 
tekende voor Lozenberg I en nu ook 2: 
'Er wordt beangstigend veel gebouwd. 
Terwijl vroeger nog op maat werd ge
bouwd voor huurders die vooraf teken
den, wordt nu op risico gebouw d. 
Promotoren planten gebouwen neer die 
ze dan achteraf moe ten zien te verhu
ren. Tien jaar geleden zou men nooit 
zo 'n risico hebben genomen. Tussen 
Wemmel en Zaventem komen er naar 

schatting 1 miljoen vierkante meter 
kantoren bij, goed voor zo'n 50 .000 
banen. Sommige promotoren menen 
zelfs dat er een tweede rand rond 
Brussel komt: gaande van Aalst over 
Mechelen naar Leuven .' 
Patrick De Vos, directeur van de Kamer 
van Handel en Nijverheid van Halle
Vil voorde houdt het op een bescheide
ner schatting van 150 .000 m2, maar 
beaamt dat de vraag naar bedrij fszones 
in de streek enorm blijft. 'In de rand 
hebben we nog 1350 hectaren bedrijfs
gronden nodig. Die 60 hectaren di e 
Zaventem er nu bijkrijgt volstaan niet. ' 
Voor meer woonzones ziet de bedri] fs 
wereld overigens geen plaats in Zaven
tem. Patrick De Vos: 'Je kunt het gigan
tische macro-economische belang van 
Zaventem moeilijk overschatten. Daar 
mag niet aan worden getornd. Dat wil 
echter nie t zeggen dat er sprake is van 
een Doelscenario; dat is sternming
makeriJ" 

Verlanglijstje voor de overheid 
Zaventem en omstreken stralen blijkens 
deze vooruitzichten nog alti jd een 
enorme aantrekkingskracht uit. 
Ondanks alle theorievorming over tele
werk en moderne communica tiemid
delen willen heel veel bedrijven op een 
kluiqe rond Brussel en zijn luchthaven . 
Het bedrijfsleven voelt echter dat het 
op grenzen botst: mobiliteit en arbeids
kracht worden schaarser. Feitelijk is 
mobiliteit het kernprobleem want een 
tekort aan arbeidskrachten vertaalt zich 
ook in verkeersproblemen. Naarmate 
arbeidskracht ter plekke schaars wordt, 
moet zij van verder komen en dat be
tekent opnieuw meer verkeer. Voor het 
verkeersprobleem verwacht de privé 
sec tor een oplossing van de overheid. 
De oplossing heet: treinen, treinen, 
treinen. Een intergewestelijk spoorne t 
dat 65 milJdrd fran k zou kosten , een 
integratie van de luchthaven met het 
Belgische spoorwegnet - meer bepaald 
een rechtstreekse ver bindin g met Ant
werpen-Mechelen - en er is de discussie 
of de Hoge Snelheidstrein ook in de 



luchthaven zone moet stoppen. Tenslotte 
wil de industrie er graag nog wat beton 
bij onder de vorm van rechtstreekse 
verbindingen m et de E19 en de E40. 

Onroerend goed spel 
De figuur van de privé ontwikkelaar 
spee lde een centrale rol bij de 'opvul
ling' van de bedrijfszones in Zaventem. 

De Vos: 'De Vlaamse rand, Antwerpen 
en Brussel zijn eigenlijk de enige regio 's 
in Vlaanderen waar de ontwikkeling 
volledig wordt gestuurd door de markt.' 
Bedrijfsterreinen als Keiberg en Lozen
berg werden volledig door de privé 
bedacht en ontwikkeld . In dat onroe
rend goed spel zijn er drie part ijen: 
de bouwpromotor ontwikkel t de zone, 
hij biedt een concept dat potentiële 
huurders moet aanspreken. Als dat is 
gebeurd, verkoopt hij het gebouw aan 
een belegger, dikwiJls ban ken en pen
sioenfondsen . Het rendement op hun 
belegging komt van de huurgelden. 
Het rendement voor de promotor zit 
in de aftreksom tussen zi jn verkoop
prijS en zijn kosten en die rendemen
ten waren vaak niet onaardig, ook al 

'Aan het macro-economisch 

belang van Zaventem mag 
niet worden getornd, maar 
daarom is er nog geen sprake 
van een Doelscenario' 

ging dat ten koste van bijvoorbeeld 
de wegeninfrastructuur. 
Patrick De Vos: 'De verkeersafwikkeling 
op Keiberg is verre van ideaal natuur
lijk. Die is bedacht in de jaren '80 toen 
van zo 'n 'boom' nog geen sprake was. 
Nu zitten we daar met een enkele laan, 
de Excelsiorlaan , zonder voetpaden . 
Dat kan in feite niet, m aar ja, wie had 
zo'n bloei kunnen voorzien)' 
Luc Willemsens van de gemeente Zaven
tem ontkent het probleem evenmin . 
'De eerste gebouwen waren bestemd 
voor opslag en ateliers , dat was een 
gelijkvloers en een eerste verdieping. 
Op Keiberg 3 en 4 heb je kantoorge
bouwen met 5 tot 7 verdiepingen. 
Wij hebben de promotoren in het be
gin gewezen op de verkeersontwikke
ling, maar Ja, iedere vierkante m eter 
die ze moeten opofferen aan wegen, 
kunnen ze niet verkopen. Dat is een 
kwestie van centen.' Toch is Willemsens 

niet on tevreden over de privé-inbreng. 
'Met geen enkele van die grote pro
motoren hadden we negatieve erva
ringen. We stelden onze limieten en 
zij voerden dat ook zo uit.' 
Ondertussen kijken de promotoren, 
mede gedreven door hun klanten, nu 
wel verder. Jo De Wolf: 'Veel van die 
kantoorgebouwen zijn srandaard; in je 
promotie onderscheid je je door de 
diensten die je extra aanbiedt. Is er een 
restaurant ) Is er een kopiedienst ) Is er 
een oplossing voor de mobiliteit) Vanuit 
Lozenberg 2 komen er shuttle-diensten 
van en naar BrusseJ-Noord en ee.n dicht
bij gelegen metro-station. We ziJl1 ervan 
overtuigd dat dit winstgevend kan zijn . 
Alleen is de vraag o f dit de taak is van 
de privé. Als het rendabel is, waarom 
doet De Lijn het dan niet)' 

Overheidsinmenging 
De gewestplanwijziging van mei 1999 
voorzag voor Zaventem 60 hectaren 
voor bed rijven: Lozenberg, Woluweveld 
en Drielinden. Opmerkelijk was dat die 
60 hectaren het etiket 'te realiseren door 
de overheid ' kregen . Ervvin Lammens 
van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappiJ Vlaams-Brabant geeft uitleg. 
'Hel leek ons belangrijk dat we de be
drij fszones meer gingen differentiëren. 
Ambachtelijke zone, daar kan werkelijk 
alles in, terwijl wij lOch meer thema
ti sch gericht wi llen werken. In Zaven
tem moeten er bedrijven en diensten 
komen die of\velleveren aan de luch t
haven , ofwel voor hun activiteit dicht 
bij de luchthaven moeten zijn gevestigd, 
zoals Europese hoofdkwartieren . We 
w illen echt een vin ger in de pap en 
daarom hebben we dat etiket meege
geven. De grondspeculatie was al aan 
de gang. Door kenbaar te maken dal 
de overheid die grond zal verwerven 
neem je druk van die ketel. Wij zeg

gen nie t dat we die zones volledig zelf 
will en ontwikkelen. We denken veeleer 
aan publiek-private samenwerking. 
We we ten dat minister Van Mechelen 
daar open voor staat.' 
De gewestplanwiJZiging plakte het 
etiket 'te rea li seren door de overheid' 
eveneens op het oude industriegebied 
Zaventem-Noord waar een groep rond 
Kairos, busbouwer Van Hooi en ver
zekeraar Mercator-Noordstar nochtans 
al in een vergevorderd stadium waren 
met hun pro ject Airport Gardens. 
Afgeva ardigd Bestuurder van Kairos, 
Benoil De Landsbeer blijkt niet ve r
ontrust. 'Eind deze maand (november 
J999 nvdr) dienen we onze bouw
aanvraag in . V"ie bouwen 100.000 m ' , 
kantoren en hotels, goed voor twee tot 
drieduizend ban en. Ja, we waren ver
baasd dat de overheid dit zou moeten 
ontwikkelen. vVe dienen daartegen be
zwaar in . We zien niet in waa rom de 
staat dit moet doen al s de privé het 
wil doen.' Erwin Lammens kan daar 
in komen : 'Wijzelf waren eveneens 
verrast dat die zone ook zo was inge
kleurd , tenvi]l daar loch een privé
project is gepland dat breder kijkt: 
het is toegespitst op de luchthaven en 
er wordt gezorgd voor een goede 
ontsluiting door de aanleg van een 
tunnel. Ik vermoed dat de administratie 
Ruimtelijke Ordening in de drukte 
iets te voortvarend is geweest.' 
Op zich lijkt grotere overheidsinmen
ging best verdedigbaar. De gronden 
in en om Zaventem worden steeds 
schaarser en dan is het goed dat de 
overheid, die in principe iets verder en 
breder kan kijken dan privé-aclOren, 
een stevige stem in het kapittel krijgt. 
John Vandaele 

Volgende maand: In gesprek met 
burgemeester Vermeiren. 

9 
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Jean-Claude Burgelman, 
hoogleraar in de communi
catiewetenschappen aan de 
Vrije Universiteit Brussel, is 
nog even 'visiting sCÎentist' 
aan het Instituut voor pro
spectief technologisch onder
zoek van de EU in Sevilla waar 
hij de sociaal-economische ge
volgen van de ontwikkelingen 
op het vlak van informatie en 
communicatietechnologiën 
in Europa onderzoekt. Meer 
bepaald de gevolgen daarvan 
op lange termijn voor de com
petitiviteit van de Europese 
industrie, de werkgelegenheid 
en de kwaliteit van het leven. 
Niet meer en niet minder. 
Hij zal na zijn verblijf in Sevilla 
de Andalousische open ruim
ten missen; 'Maar ja, je hangt 
nu eenmaal vast aan je roots' 
aldus de professor. En die 
roots liggen in Brussel en in 
Wemmel. 

Waar staan wij met onze informatie
en communicatietechnologie in vergelij
king met de rest van Europa? 
jeB Dat hangt er van af hoe Je het 
bekijkt. Op telecomvlak zi tten we on 
geveer in de buurt van het Europese 
gemiddelde. Wat de multimedia-indus
trie betreft scoren we ook vrij goed . 
Minder goed doen we het volgens mij 
op vlak van de geïntegreerde visie; 
Alles staat een beetje los van elkaar. 
Een bewuste strategie om van de multi 
media een echte groeisecror te maken 
ontbreekt. Men heeft het er wel constant 
over, maar er gebeurt veel te weinig, 
ook wat het stim ul eren van onderzoek 
en onderwijS daarrond betreft. Dat is 
in het buitenland wel even anders. 
België doet het ten slotte slecht in het 
aanbod van de traditionele m edia . 
Het aantal kranten bijvoorbeeld blijft 
almaar dalen , de kwaliteit ervan ook, 
en de markt van de weekbladen is er 
al niet beter aan toe. Ik heb daar geen 
kant-en-klare verklaring voor, maar in 
het algemeen kun je wel stellen dat er 
in België een vrij conservatief klimaat 
heerst als het erop aan komt om te 

Jean-Claude 

Burgelman: 


Informatietechnologie 
leidt tot nieuwe 

industriële revolutie 

investeren in nieuwe initiatieven en 
da t de mediasector zelf relatief weinig 
risico 's neemt. 

Alweer een kloof 
Mondialisering, globalisering, internatio
nalisering, iedereen heeft er de mond 
van vol, terwijl maar ]% van de wereld
bevolking een pc heeft.. Een contradictie? 
jeB Het is contradicrorisch in die 
zin dat de rea litei t van een globale 
wereld geldt voor een bepaalde elit e, 
namelijk de beter opgeleide, begoede, 
westerse mens. 80% van de wereld be
volking heeft geen telefoon binnen 
een afstand van drie kilometer en de 
helft van de wereldbevolking heeft 
zelfs nog nooit getelefoneerd . Aange
zien je een telefoonlijn nodig hebt om 
te kunnen internetten, is het duidelijk 
dat de globalisering wat dat betreft niet 
opgaat. De globalisering geldt vooral 
voor de economie, voor de markten 
en hun bereikbaarheid. De beurswereld 
is daar een goed voorbeeld van. 
Verder is het natuurlijk zo dat techno
logie op zich nooit positief of negatief 
is, het is het gebruik dat men ervan 
maakt dat positief of negatief is. Posi
tief is dat je efficiënter kunt werken en 
dat de voortschrijdende technologie de 
productivi teit ten goede kom t, nega
tief is dat je niet meespeelt als je geen 

toegang hebt lot de netwerken. Wie 
niet mee is met het feest is gedoemd 

om structureel achter te bliJVen, het is 
een kloof die almaar groter wordt. 

Technologische revolutie 
jeB De technologische revolutie is 
wel degelijk reëel. De sociale weten
schappen onderschatten de impact van 
die revolutie, het gaat veel verder dan 
men denkt. Volge ns mij gaan we naar 
een si tuatie waarvan de weerslag te ver
gelijken is m et die van de industriële 
revolutie. Om 'mee' te zijn kun Je econo
misch niet zonde r het net. Elke firma 
moet een website hebben. Meer en meer 
mensen kopen niet alleen op het 
internet, maar ze gebruiken het ook 
om zich te informeren; Het internet 
wordt een onmisbare informatie-, 
consultatie- en transactiebron. 
Voor de klassieke meelia zoals dagbladen 
en tijdschriften houdt dit in dal ze op 
middellange termi)ll een website moé
ten bieden vvilJen ze kunnen concur
reren en geen lezers verliezen . Het is 
fundam enteel verkeerd om te denken 
dat elk medium zich moet aanpassen, 
nee, het moet complementair zi jn; Je 
moet dus een goede website hebben 
én een goede krant. Kranten, televisie 
en boeken zullen nooit verdwijnen 
omdat ze een specifieke, eigen functie 
hebben. Niemand gaat bijvoorbeeld 
op zijn pc een weekendbijlage lezen 
of het regiona le nieuws inkijken. De 
meest populaire websites in Engeland 
zijn die van de BBC en die van de krant 
de Financia l Times en het succes van 
die sites vertaalt zich in betere kijk
en verkoopcijfers en vice versa . 
Wat volgens mij wél zal verdwijnen, 
zijn de media met konstondi ge duur
zaamheid zoals gedrukte za kelijke 
nieuwsbr ieven voor een gespecia li
seerd publiek. Die zullen binnenkon 
wellicht volledig elektronisch gemaakt 
en verspreid worden. Dat geldt ook 
voor cata logussen: Je kunt het Louvre 
beter bezoeken met een goed gelTlaakte 
cd-rom dan door te neuzen in een 
boek van zeven kilo. Zelf., de eerbied
waardige Encyclopedia Brittanica heeft 
er onlangs gekozen om volledig over 
te gaa n in een elektronische verschij



ningsvorm omdat het consu lteren 
daarvan gemakkeli jker is dan het door
ploegen van een meter boeken. Er 
zullen mijns inziens vooral dingen 
bijkomen, in plaats van dat er ver
dwijnen. 

Biepen, bellen, faxen, mailen 
JeB Het negatieve van de geglobali
seerde communicatiewereld situeert 
zich volgens mij in de eerste plaa ts 
op het individuele vlak. In een wereld 
waarin iedereen overal beschikbaar 
m oet zi jn, kun je Je afvragen hoe het 
dan moet met de kwaliteit van het 
leven. Wie constant gebiept, gebeld, 
gefaxt (de fax zal tussen haakj es wel 
verdWijnen) en gemaild kan worden 
staat ook gedurig onder druk. In een 
24 uur opererende economie beb je 

'Wie constant gebiept, 

gebeld, gefaxt en gemaild 

kan worden, staat ook 

gedurig onder druk. 

Hoe moet het dan met 

de kwaliteit van het leven? ' 

geen keuze meer, zeker n iet als je car
rière wilt maken. Er wordt geeist dat 
je bereikbaar bent en wie het daar niet 
mee eens is, mag opstappen . De hele 
ontwikkeling heeft na tuurlij k wel iets 
van een tweesnijdend zwaard: mensen 
houden van het idee da t ze altijd en 
overal bereikbaar zijn, voor ouders, 
kinderen of vrienden. Maar dat brengt 
tegelijk met zich mee dat je dan ook 
beschikbaar bent voor dingen waar

Jean-Claude Burgelman: 
Information technology is bringing 
a new industrial revolution 

Communication sciences pro
fessor Jean-Claude Burgelman 
is convineed not only that the 
technological revolution is in

deed real, but also th at its impact is still being underestimated. ' In my view, we are 
heading towards a situation where the impact will be comparable to that of the first 
industrial revolution.And you can't be a part of it without the Internet. More and more 
people not only make purchases on the Net, they also use it to gather information: 
the Internet has become an indispensable souree of information, consultation and 
transaction.The negative side, as I see it, is that the globalised communication wor/d 
is situated primarily at the individual level. In a wor/d where everyone is constantly 
'available' wherever they are, one has to ask what this will do to the quality of life.' 

voor je niet beschikbaar wil zijn Er zal 
zoiets moeten komen als het 'recht om 
niet verbonden te worden '. Ik zie een 
grote toekomst voor diensten die zich 
daarmee gaan bezig houden, maar dat 
kan natuurlijk ni et met technologie 
alleen, er moet ook opnieuw bekeken 
worden wat privacy betekent. Je m oe t 
bijvoorbeeld bet recht hebben om na 
zes uu r 's avonds alleen voor privé 
aangelegenheden beschikbaar te zij n . 

Hebt u vanuit Spanje al eens een e-mail 
gestuurd naar uw ouders in WemmeJ7 
JeB Je weet toch dat de helft van de 
mensen zijn video niet eens kan pro
grammeren, laat staan dat ze vertrouwd 
zo uden zijn met e-mailen ' Onze be
volking veroudert in snel tempo -in 
2010 zullen er meer o uderen dan 
Jongeren zijn- en oudere mensen zijn 
per defini tie technologisch analfabeet. 
Zij worden ook niet echt betrokken bij 
die informatiesame nleving. Dat bewijst 
dat het niet alleen een economische 
kwestie is, want de meeste van die 
mensen kunnen de benodigde appa 
ratuur echt wel betalen. Er zull en ten 

behoeve van hen specifieke inspan
ningen moelen worden geleverd , spe
ciale software bijVoorbeeld of een pc 
die je kunt bedienen door ertegen te 
spreken. Daa rom zijn die Lernou t en 
Hauspie-achtige ontwi kkelingen heel 
belangriJk Nu ja, m oest ik niet anders 
kunnen dan denk ik wel dat ik mijn 
ouders zou kunnen overhalen om te 
e-mailen. 

De band met de rand 
'De familiale avonden in Wemmel 
waren (en zijn) me zeer duurbaar', 
zo staat te lezen in uw doctoraat. 
JeB Mijn fami lieverhaal is een typisch 
Vlaamse story, het kan niet prototypi
schel' Mijn ouders imm igreerden na 
de oo rlog van het arme Vlaanderen 
naar Brussel om werk te zoeken en 
toen het allemaal ni et m eer nodig was 
ZiJl1 ze verhuisd naar de groene rand, 
omwille van de levenskwaliteit. Ik woon 
in Koekelberg en zou best graag naar 
de rand willen verhuizen, maar om 
financiële redenen is dat nie t mogelijk : 
de leuke plekken zijn te duur gewor
den. Bovendien is er van het id)'lli sche 
Wemmel van vroeger niet veelmeer 
over: de boeren zijn er bijna helemaal 
weg en de oude villawijken tussen het 
groen zijn inmiddels semi-urbane slaap
gebieden aan het worden. Ik heb altijd 
graag in de stad gewoond, maar sinds 
ik twee kinderen heb werkt ze toch veel 
meer op mijn zenuwen. Dat heeft niets 
te maken m et die grootstedelijke om
geving als zodanig, maar alles met fil es, 
pollutie en vuiligheid. Ik erger m e er 
ook bellOorlijk aan dat je met de fi ets 
nergens naartoe kunt zonder je leven 
op het spel te zetten. En als je eens vvi1 

gaan hardlopen 111 de stadsparken ris
keer je een koolsto fmonoxide vergifti
ging. Daarvoor [rek ik dus naar de rand. 

Geneviève Ostyn 
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KLASSIEKE 
MUZIEK 

Bach herdacht 

Johann Sebastian Bach wordt 
in 2000 uitgebreid herdacht 
omdat hij precies 250 par 
geleden in leipzig overleed. 
Als organist in verschillende 
kerken, kapellen en kathedra~ 
len was hij goed vertrouwd 
met de liturgie en het hoeft 
gezien zijn officiële functie 
dan ook niet te verwonderen 
dat hij vooral religieuze mu~ 
ziek componeerde. Bach 
bracht een revolutie teweeg 
in de speel techniek voor kla~ 
vierinstrumenten. Hij was 

de eerste die duim en pink een even~ 
waardige rol toebedeelde als de andere 
vingers. Meer nog dan de overige mu~ 
zikale talenten in zijn familie slaagde 
hij erin de verworvenheden van zijn 
voorgangers tot een synthese te bren ~ 

gen en nieuwe impulsen te geven aan 
de muziek. Hij schreef zoveel oratoria, 
cantates, koralen, motetten, psalmen 
en orkestwerken dat zijn ogen het uit~ 
eindelijk lieten afweten. Twee operaties 
mislukten, maar tien dagen voor zijn 
dood kon hij, tot zijn eigen verwon~ 
dering, opnieuw zien ' 
Hoewel Bach vooral in Hamburg, 
Weimar, Bonn en leipzig zal worden 
herdacht omdat hij daar heeft gewerkt, 
zijn er minstens zoveel concerten bui~ 
ten het Duitse taalgebied. De Cl1apelle 
de loraine bijt de spits af in de rand. 
Dit ensemble speelt het derde Bran~ 
denburgs concerto, een cantate en de 
orkestsuite nr. 2 in b~klein. 

Jezus Eik~Overijse: De Bosuil, zondag 
30/ I om 15u30. Info: 02/657 31 79. 

THEATER 

Chagrijn in de huiskamer 

Het Mechels Miniatuur Theater vaart 
sinds vorig seizoen een nieuwe koers. 
'Oud papier' is een cynisch huiskamer~ 
drama van Stany Crets, die zijn stuk ook 
zelf regisseert. Raymond is nachtportier 
in een groot hotel. Zijn echtgenote 
Rachel was prenlang schoonmaakster 

I in een farmaceutisch bedrijf, maar is 

ondertussen op pensioen. Thuis snau~ 


wen de gefrustreerde parners elkaar 

af en er worden heftige discussies ge~ 


voerd over buitenechtelijke relaties. 


weinig van zich lieten horen, zijn deze 
drie Vlaamse' crooners' nog lang niet 
uitgeteld. In navolging van Placido 

Domingo, luciano Pavarotti en José 
Carreras toeren zij door Vlaanderen 

als lenorentrio. Met hun chan~ 
I sons scoorden ze hoog in de ja~ 

ren vijftig en zestig, maar ook 
nu slagen ze er nog in een ruim 

, publiek te charmeren. De l1Uidi~ 
ge concerten hebben een nostal~ 
gisch tintje dat herinnert aan de 
vorige eeuw. Ondanks de Jachtige 
levenssfeer en het virtuele com~ 
fort van de nieuwe media zijn 
de grote gevoelens niet veranderd. 
Ballades over de liefde en de 
eenzaamheid blijven aanslaan. 
Weinig melomanen weten dat 
Bob Benny zijn carrière nooit 
heeft onderbroken. Hij zong in 
Duitse schouwburgen nummers 
van Kurt VVeill en Bertolt Brecht 
en hij verzorgde showprogramma's 
op cruiseschepen. Bovendien was 
hij een onmisbare raadgever in 

De spanning loopt zo hoog op dat de 
personages elkaar proberen te vergif~ 
tigen. Hoewel de moordpogingen 
mislukken, loopt het loch slecht af. 
Raymond eindigt na een beroerte in 
een rolstoel. Zijn vriend die ook de 
minnaar is van zijn vrouw, hangt zich 
tenslotte op aan de kroonluchter. 
Het stuk speelt zich af in retrostijl. 
Jacques Van Assche is de opvliegende 
nachtportier. Heddie SuIs belichaamt 
de chagrijnige en venijnige huisvrouw, 
die zo overdreven acteert dat het stuk 
evolueert tot een tragikomedie. Zij filo~ 
sofeert breeduit over gruwelijke ziektes, 
scheidingsprocedures en roU\vverwer~ 
king.De twee heren blijken onbeheerste 

, 	driftkikkers die hun gevoelens nau~ 

welijks kunnen kanaliseren. Het decor 
van luc De Backer is in al zijn klein~ 
burgerlijkheid toch onheilspellend 

Linkebeek,De Moelie, vrijdag 28/ I 
om 20u. Info: 02/380 77 51. 

VARIETÉ 

Nostalgie met 
drie Vlaamse tenoren 

Hoewel Bob Benny, Jacques Raymond 
en Jean Walter de voorbije decennia 

de musicalwereld. Uiteraard herneemt 
hij zijn klassieker 'lieveling, waar en 
wanneer?' Jacques Raymond vertolkt 
zijn meezingers 'MiJl1 kleine Piccolina' 
en' Amore Scusame'. Belcanto is de 
troef van Jean Walter, die uitpakt met 
'Tulpen uit Amsterdam'. Gospels en 
jazznummers ronden het concert af. 

Tervuren, Papebiok, donderdag 20/ I 
om 15u. Info: 02/768 03 00. 
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Muzikale cocktail rond 


Olla Vogala is een intercultureel Vlaams 

orkest m et een uitgebreide formatie van 

18 mu zikanten en zan gers . De kern wordt 

gevormd door de bezielers van Ambrozij n . 

Hun repertoire gaa t van muziek llit de 

Renaissance tot de Middeleeuwen , van 

eigen composities en improvisat ies met 

Keizer Karel 

multi-ethnische elementen tot hedendaagse 

en Vlaamse fo lk. 500 jaar na zi jn geboorte 

te Gent wordt Keizer Karel in de schijn wer

pers gezet. Bi j Olla Vogala resul teert dit in 

boeiende compositi es Vlaamse muziek ver 

mengd mer andere culturele invloeden ui t 

die tij d, met teksten over deze kleurr ijke 

fig uu r die zo sterk het lot bepaalde van de 

lage landen. Olla Vogala trakteert u op een 

muzika le cocktail die u een avond lang in 

verroeri ng brengt. 

Vrijdag 21 januari om 20.30 in 
CC Het Bolwerk te Vilvoorde. 

Info cc Vilvoorde 02-255.46.90 

Eeuwige dorst 

Zeer muzikaa l, beeldend cabaret met klo 

ten : dat is wat u mag verwachten van de 

nieuwste theatersbow 'I jdele hoop ' van 

Kommil Foo. De broers Walscbaerts mun

ten ui t als vertellers, acteurs en bovenal als 

muzikanten. Piano, gitaar en viool worden 

meesterlijk gegeseld, om van hun rauw 

geschuurde 

stembanden 

nog maar te 

zwijgen. Ijde le 

Hoop gaa t over 

verlangen , of 

wat dac ht u ' 

Onblusbare 

'goesti ng' , 

eeuw ige dorst. 

Verhalen gelar

deerd met liefde, 

seks, whisky 

en rock 'n roll. 

Hun vorig pro

gramma 'Bek' 

werd meer dan 

200 keer gespeeld voor uitverkochte zalen 

jn België en Nederland. 

Woensdag 19 en donderdag 20 januari 

om 20.15 in CC Strombeek, Grimbergen. 

Info en reservatie 02-263.03.43 

of info@ccstrombeek.be 

'Of het gedroomd is , of ervaren van horen zeg

gen, gelezen, of zelf gezien . Het schouwspel van 

dwepen - vluchten - kiezen - lijden - vechten 

met de tijd, geeft blijk van een onvermoeibare 

menselijkheid.' Met deze bedenkingen stelt de 

Machelse kunstenares Ria Daelemans (kunste

naarsnaam Riya) haar kunstproject Tijd' voor. 

Tijd is een onderwerp dat geen mens onbe

roerd laat en tegelijk is het een woord dat de 

wereld waanzinnig overheerst' , zegt ze. 

'Wonend onder één 

van de opstijgroutes 
.... '~ ...'" 

:'( 	 _M ., van Zaventem, ervaar 
> • ik maar al te goed

f " .e ; 
t • c.. .... t dat de gangbare we: " Q . ! reldtijd geen rekening ·'~" 	 .... '.,:'/ / 

houdt met een men
' . '. '. 

selijk levensritme: 

Tijd en menselijkheid 

zijn de ankerpunten 

in het werk van deze kunstenares die grafieken 

maakt met de computer en daarnaast les geeft 

in het Jan-van Ruusbroeckollege in Laken. 'Met 

mijn creatief werk probeer ik de tijd te bezwe

ren', zegt ze. Die creativiteit wordt gevoed door 

alledaagse gebeurtenissen en gesprekken met 

bezoekers in haar open atelier in Machelen. 

Kunst 'elitair' noemen slaat volgens haar nergens 

op en ze wil dan ook komaf maken met dit waan

idee. 'Atelierbezoek leert hoe kunst ontstaat. 

welke materialen worden gebruikt, hoeveel tijd 

er in een ogenschijnlijk eenvoudig werkje kruipt: 

Wie geïnteresseerd is in het kunstproject 

'Tijd ' kan contact opnemen met:Atelier-actief 

'Riya', Melkstraat 104/ I 06, 1830 Machelen, 

tel. 02-252 28 56. U mag zelf ideeën aandragen 

voor een reeks prints van computergrafiek. 

mailto:info@ccstrombeek.be
http:02-263.03.43
http:02-255.46.90
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PODIUMKUNSTEN 

THEATER 

DOORLOPEND 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263.03.4 3 

Gemeenteplein 

Ijdele hoop door Kommil Fao, 

coboret, 1912012 1 JWl 
~ 20.15 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02173 I LU 3 I 

Beekstraat 172 

Die rare familie 
doorToneelgroep Themer Lomh, 

21/22/28/29 jan 

~ 20,00 

23 jan 

~ 15.00 

WOENSDAG 5 JAN 

VILVOORDE 

CC Vilvoorde 02-255.46.90 

Bergstraat I 

Het Spa-Manneke door Max 

Vandell'orst, l11Uziek tlwller voor iedereen 

vmlClf 7 jour. 

~ 14,30 

VRIJDAG 7 JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

KVS/Bottelarij, Brussel 

King Kongs Dochter 
Info 02-380.4939 

~ 20.00 

VRIJDAG 7 JAN 

VOSSEM 

Gemeentelijke feestzaal 

Mannen met baarden, een blij

spel in 3 hed riJ ven van Romoin Decaninck. 

Info 02-767.24.4 3 

ZATERDAG 8 JAN 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-26303 43 

Gemeenteplein 

Water bij de vis 
door De Dulle Rocclm s, cabaret. 

~ 20,15 

ZONDAG 9 JAN 

GRIMBERGEN 

CC Stm mbeek 02-263.03.4 3 

Gemeenteple in 

Van Verre Zeeën door 1v!u lJemuzc -

Blauwe Vier - L',4strell<l , muzieklheuler 

voo r iedereen vanaf 9 jaar. 

~ 15.00 

Belcanto voor 
levensgenieters 
Belcanto neemt u mee in zijn bizarre leef

wereld en kiest resoluut de richting van 

het erotisch vertel- en muziektheater. 

Het obscene van de productie zit volledig 

in het verbale. Guido Belcanto brengt tek

sten die de spanning blootleggen van het 

taboe dat het erotische nog steeds omgeeft, 

De teksten schreef hij zelf of hij selecteerde ze uit zijn geliefkoosde negen

tiende eeuwse literatuurhelden. Het taalgebruik windt er geen doekjes 

om, maar alles wordt geserveerd met pittige humor en speelse poëzie. 

'Verhalen van liefde, lust en genot' is een programma voor durvers en 

nieuwsgierige levensgenieters. Het is lekker schuin, ontspannend en 

vooral op de typische Belcanto-wijze: recht voor de raap. 

Zaterdag 29 januari om ~ 20.00 in GC De Boesdaalhoeve, 
Sint-Genesius-Rode. Info 02-381.14.51 

De grootmeester 
van het Vlaamse lied 

Wie vorige seizoenen de grootmeester van het Vlaamse lied 

op de Westrandplanken zag staan, weet dat deze rasartiest tot 

heel wat spectaculair showwerk in staat is. Dat kan alleen 

door het talent, de werkkracht en de oprechtheid waarmee 

hij zich tot zijn publiek richt. Ook de visuele entourage van de 

concerten getuigt van grote professionaliteit en inventiviteit . . 

Met een mengeling van oude en nieuwe nummers verwent 

Will zijn ontelbare fans voor de zestiende opeenvolgende 

keer met een indrukwekkend Nieuwjaarsconcert. 

Vrijdag 14 januari om 20.30 in CC Westrand, Dilbeek. 

Info 02-466.20.30 


DONDERDAG 13 JAN WOENSDAG 19 JAN 

DILBEEK LINKEBEEK 

CC Westrand 02-466.2030 GC De Moelie 02-380.77.51 

KamernJklaan Sint-Sebastlaanstraat 14 

Shit Happens! Wattnè, Papa Chico Team: 
eerste luik uit de th ea tertril og ie One man show, 
De Faecaliëndramu 's van Werner Schwab. voor kinderen van 3 to t 12 jaar 

~ 20.30 ~ 14.00 

VRIJDAG 14 JAN DONDERDAG 10 JAN 

OVERIJSE DILBEEK 

GC De Bosuil 02-657J 1.79 

W itherendreef I 

Grote liefde, muziektheuter doo r 

Kris De Bruyne, Bart Plouvier, Wigbert 

Van Lierde en Ernst Löw. 

~ 20.00 

ZATERDAG 15 JAN 

VILVOORDE 

CC Vilvoorde 02-255.46.90 

Bel-gstraat I 

De Beer door Theuler Propop, 

van 2,5 tot 7 j(]ar. 

~ 14.30 

CC W estrand 02-466.2030 

Kamerrijklaan 

Het jachtgezelschap 
door Cie. De Koe. 

~ 20.30 

ZATERDAG 11 JAN 

GRIMBERGEN 

CC Stm mbeek 02-26303.4 3 

Gemeenteplein 

Drie maal Elvis Peeters 
door Theater Malpertuis. 

~ 20.15 

http:02-255.46.90
http:02-380.77.51
http:02-466.20.30
http:02-381.14.51
http:02-263.03.43
http:02-767.24.43
http:02-255.46.90
http:02-263.03.43
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ZONDAG 11 JAN 

DILBE E K 

Recreatiecentrum Itterbeek 

Voetstuk door Dito' Di to, "onaf 6 JOo[ 

Info CC Westr-and 02-466.2030 

~ 14.30 

WOENSDAG 16 JAN 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466.2030 

KamerTijklaan 

Driemaal Elvis Peeters 
door Theater Malpertuis - De BJoedgroep 

~ 20.30 

VRIJDAG 18 JAN 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466.20.30 

Kamerrrjklaan 

Sterke Verhalen (k.n.c ) door Luk Wyns 

~ 20.30 

VRIJDAG 18 JAN 

KRAAINEM 

GC De Lijsterbes 02-721 .28.06 

Lijster-bessenbomenlaan 6 

Schoolprogrammatie: 
Sarasvati door Sa li bona ni , muziek 

theater van 4 tot 7 Jaar. 

~ 10.00 

VRIJDAG 18 JAN 

LINKEB E EK 

GC De Moelie 02-380.77.51 

Sint-Sebastraanstr-aat 14 

Oud Papier 
door het Mechels Miniatuurteater. 

~ 20.00 

ZATERDAG 19 JAN 

ALSEMBERG 

CC de Meent 02 -380.23.85 

Gemeenveldstraat 34 

Vanachter de gordijnen 
Jaar Pepi jn Lievens. 

~ 20.00 

ZATERDAG 19 JAN 

HUMBEEK 

Eldorado 

Chauncecleer, A Medieval 
Circus on the Canterburry 
Tales, regie Tom HQJlnes, muziek thcoter. 

Info CC Str-ombeek 02-263.03.43 

~ 20.15 

ZATERDAG 19 JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

GC De Boesdaalhoeve 02-38 1.1 4.5 1 

Hoevestr-aat 67 

Guido Belcanto: Een man 
van lichte zeden- verhalen van 

liefde, lust en genot , muziekthea ter. 

~ 20.00 

ZONDAG 10 JAN 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466. 203 0 

Kamerrijklaan 

Aardappeltheater 
door Speeltheater Cent. 

~ 14.30 

DANS 

DONDERDAG 6 JAN 

GRIMBERGEN 

CC Stl"Ombeek 02-2630J43 

Gemeenteplein 

Pooizak 200 mg 
met DOI'is Freeman, Lisa Cunstone, Ju lie 

Bougord, choreografie Julie Bougord. 

~ 20.15 

OPERA & OPERETTE 

VRIJDAG 18 JAN 

VILVOORDE 

CC Bolwerk 

Olmstraat 

Operetteparels door de Heistse Ope

rerte Kring, een selectie vnn de meest gekende 

operettemclodieën gebracht door I'ier solisten en 

lil e begeleid door het salonorkest CousericTendre. 

~ 20.30 

MUSICAL 

ZATERDAG 8 JAN 

ALSEMBERG 

CC de Meent 02-380.23.85 

Gemeenveldstr-aat 34 

Company 
door het Koninkl ijk Ballet Vla anderen. 

~ 20.00 

Spektakel om van te griezelen 
Meer dan tweehonderd jongeren staan binnenkort op de scène in het to

taalspektakel 'Achter de maan'. Het jeugdatelier van het cultureel centrum 

Strombeek en de afdelingen muziek, woord en dans van de gemeentelijke 

academie van Grimbergen slaan voor die productie opnieuw de handen 

in elkaar, Het centrale thema in dat ambitieuze project is griezelen 

Muziek loopt als een rode draad door het totaalspektakel en fungeert als 

bindmiddel. Een fluitkwartet en drie ensembles van strijkers, saxofoons 

en slagwerk zijn van de partij. Dirk Wambacq, Roger Derongé en Maggy 

De Ridder schreven voor de gelegenheid een muziekcompositie. Ze roepen 

de mysterieuze sfeer op in de productie die is opgebouwd rond de vol

gende drie delen: de nacht, de heks en de griezel in de computer. 

De afdeling woord koos vrij lyrische en poëtische teksten uit de literatuur, 

zoals 'De moordenaars' van Paul Van Ostaijen, 'De bloedbruiloft' van Garcia 

Lorca, 'Macbeth' van Shakespeare en 'De ontdekking van de hemel' van 

Harry Mulisch, Ook de dans is geïntegreerd in het spektakel. Dansers beel

den de bende van de vernielers uit en dansen op 'Les Danses Macabres'. 

Het jeugdatelier zorgt voor het decor_Het organiseert aparte griezelstages 

voor kinderen tijdens de vakantie en is op woensdagnamiddag en zaterdag

voormiddag in de ateliers nu intensief bezig met het bouwen van een 

griezelbos en het maken van vleermuizen, ratten, spinnen, uilen en vleer

muizen die 's avonds en 's nachts door het woud spoken. Het jeugdatelier 

maakt ook de hoeden en de bezems voor de heksen. Zelfs de peuters zijn 

bij deze productie betrokken. Er worden dia's genomen van zand en zaadjes 

die zij hebben verzameld en die een griezelachtige sfeer oproepen. 

De begeleiders van de gemeentelijke academie en het jeugdatelier van 

het cc Strombeek vinden het bijzonder positief dat verschillende discipli

nes de grenzen verleggen en samenwerken aan een gemeenschappelijk 

sociaal project. 

'Achter de maan' wordt opgevoerd op vrijdag 18 februari om 20.15 uur en 

op zaterdag 19 februari om 15 uur in het cultureel centrum van Strom

beek-Bever. Toegangskaarten kosten 200 frank en 100 frank voor de 

18jarigen. Reservatie: tel. 02/267 19 90. De opbrengst is bestemd voor de 

Rode Kruis afdeling in Grimbergen, 

Gerard Hautekeur 

http:02-380.23.85
http:02-263.03.43
http:380.23.85
http:02-380.77.51
http:02-466.20.30
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MUZIEK 

KLASSIEK 

ZONDAG 1 JAN 

SI NT-GEN ESIUS-RODE 

H. Genesiuskerk 

Feestelijke misviering 
85 jaar Genesiuskoor 
~ 10.45 

ZONDAG 9 JAN 

ZAVENTEM 

Gemeentelijk Auditol-ium 

Hoogstraat 50 

Nieuwjaarsconcert in VRIJDAG 14 JAN 
Weense stijl met het S(ilonorkest 

Panache 0. 1. v. Dirk Boehme. TERNAT 

Info 02-759.66.75 CC De Plotter 

~ 11.00 Prometheus Ensemble met muziek 

KUNST-STUKJES 
Buitenkansje voor Jong Talent 
Met het project Kunst-Stukjes wil de provincie Vlaams-Brabant jonge 


kunstenaars een steuntje in de rug geven. 


Lokale organisatoren zoals jeugdhuizen, culturele centra, jongerencafés, 


die jonge kunstenaars een forum geven, kunnen de helft van de gage of 


uitkoopsom voor nieuw, jong en artistiek talent door de provincie Vlaams


Brabant laten betalen. Er geldt wel een maximum van 5000 frank per act. 


De deelnemende acts krijgen zelfs een eigen stekje op het internet: 


www.ARTvertising.com. Ook op de provinciale website www.vl-brabant.be 


kan men doorklikken naar de site van Kunst-Stukjes. 


Om in aanmerking te komen voor de financiële steun moet het gaan om 


kunstenaars jonger dan 26 jaar die in de provincie wonen en een origi


nele productie brengen (bijvoorbeeld een podiumact of iets beeldend) . 


Covergroepen komen niet in aanmerking. Jonge artiesten kunnen maxi


mum twee jaar genieten van de regeling. De jonge kunstenaars kunnen 


zichzelf promoten op de website aan de hand van een kort artikeltje, 


foto en eventueel een geluidsfragment. Organisatoren zoeken via de site 


naar een geschikte podiumact voor hun evenement. Alleen het aanbod 


dat op de site te vinden is, komt in aanmerking voor een tussenkomst. 


Info Provincie Vlaams-Brabant, Jeugddienst-Kunst-stukjes, 
Diestsesteenweg 52-3010 Leuven, 016-26.76.86 of 
kunst-stukjes@vl-brabant.be 

van Strouss, ligcti . Prokofiev, Berio en Francoix. 

~ 20.30 

ZATERDAG I 5 JAN 

ZAVENTEM 

Gemeentelijk Auditorium 

Hoogstr"aat 50 

Bright Future: dubbe/concert door 

Koninklijke Harmonie 'De Belgische 

Karabini ers' Sint-Stevens-Woluwe o./.v. 

Luc DeVis en Koninklijke Fanfare 'Broe

dermin' Sterrebeek o. l.v. Jaok Pieters. 

~ 19.30 

ZONDAG 13 JAN 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466.20.30 

Kamerrijklaan 

Going Dutch door Het Ork est van 

de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. 

~ 20.30 

ZONDAG 13 JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

GC De Boesdaalhoeve 02-38 1. I 4.5 I 

Hoevestraat 67 

Duo Divertimento & Ben 
Boelens, Auit, viool en cello met 

werk van Haydn, Beethoven , Ravei, .. 

~ 11.30 

ZONDAG 30 JAN 

DILBEEK 

Kasteel La Motte 

Lumbeekstraat 20 

Bela Bartok Integrale 11 
door het Spiegel Strjjkk warte t. 

Info CC W estrand 02-466.20.30 

~ 15.00 

ZONDAG 30 JAN 

OVERIJSE 

GC De Bosuil 02-65731 .79 

W itherendreef I 

Chapelle De Lorraine: 
Bach 2000. 
~ 15.30 

ZONDAG 30 JAN 

TERNAT 

CC De Plotter 

Prima la musica 
vertelt Bach! 
~ 15 .00 

POP & ROCK 

VRIJDAG 14 JAN 

GRIMBERGEN 

Fenikshof 

Flat Earth Society, 
een hedendaagse en eigenzinni ge bjgband 

project 0. 1. 1'. Peter Vermeersch. 

Info CC Strombeek 02-263.03.43 

~ 20.30 

ZATERDAG 11 JAN 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466.20.30 

Kamerrijklaan 

Voice Male: That's Live. 
~ 20.30 

ZATERDAG 11 JAN 

DILBEEK 

jeugdclub j.o.S. 

Studio Brussel live mer her 

wekelijkse zaterdagavondprogramma 

'Club Brussel'. 
Info 02-582 0654 

~ 20.00 

http:02-466.20.30
http:02-263.03.43
http:02-466.20.30
http:02-466.20.30
mailto:kunst-stukjes@vl-brabant.be
http:016-26.76.86
http:www.vl-brabant.be
http:www.ARTvertising.com
http:02-759.66.75
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ZATERDAG 11 JAN 

LINKEBEEK 

GC De Moelie 02-380.77. 51 

Sint-Sebasti aanstraat 14 

King's Highway 
met Wa lter Van Den Bossche (zang en 


gilaor). Robert Brys (zong en hal), 


Steve Verstic helen (s%giraor) en 


Marc Hyndrickx (drums) . 


~ 21.30 

JAZZ & BLUES 

ZONDAG 9 JAN 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02-731 .4 33 I 

Beekstraat I 72 

Norbert Detaeye. 
~ 11.00 

WERELDMUZIEK 

VRIJDAG 14 JAN 

ASSE 

CC Den Horinck 02-466.78.21 

Noorderlaan 20 

Zakdoek, io lkconcert. 

~ 20.30 

VRIJDAG 11 JAN 

DILBEEK 

CC Westr'and 02-4662030 


KamerTijklaan 


Delicatesse door Beenhouweri/ 


]anseg hers, ongepolijst slagwerk. 


~ 20.30 

VRIJDAG 11 JAN 

VILVOORDE 

CC Het Bolwerk 

O lmstraat 

Olla Vogala, een intercultureel 

Vlaams orkes r, repertoire: muziek uit 

de Middeleeuwen ro r de Renai ssa nce, 

eigen compos iti es en imprOl'ilal ies met 

mult i-eilmische elementen en hedenduogse 

en Vlaom se {alle 

~ 20.30 

WOENSDAG 16 JAN 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 03.43 

Gemeenteple rn 

BUB, onvervalste ni euwkomer van 

'jonge' folk. 

~ 20.15 

VRIJDAG 18 JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

GC De Boesdaalhoeve 02-38 1.14.5 I 

Hoevestl'aat 67 

Està Loco, een mix van Spaanse 

passie en Zuidomeri koonse uitbundigheid 

+ degustatie van wiJIl en to pos. 

~ 20.00 

CHANSON 

VRIJDAG 14 JAN 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466.2030 

KamelTijklaan 

Wilt Tura in concert. 
~ 20.30 

DONDERDAG 10 JAN 

TERVUREN 

CC Papeblok 02-768.03.00 


Pastoor Vandersandestraat 15 


De Gouden Tenoren: Bob Bmor, 


Jacques Roymond en Jean Wa /ter. 


~ 15 .00 

ZATERDAG 19 JAN 

ASSE 

CC Den Ho ri nck 02-466.78. 21 

Noo rderlaan 20 

Jo Lemaire: Une Vie. 
~ 20.30 

: 
•: 
: 

FILM 

VRIJDAG 14 JAN 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 


Beekstraa t I72 


Armageddon met BruceWillis, 


Lil' Ty/er, Ben Affleck, reg ie: Michael Ba y. 


~ 20.00 

ZONDAG 16 JAN 

DILBEEK 

Jeugdclub Roejs 

Stationsstraat 275 

Jackie Brown met Fom Gri er, 

Samuel L. Jackson, Bridget Fonda, Robert 

De Niro, reg ie Quentin Tara ntino. 

WOENSDAG 19 JAN 

DILBEEK 

CC Westrand 02-4662030 

Kame lTijklaan 

Florent Van Opstal - Natuur 
en cultuur uit verre conti
nenten, adem benemende documentaires 

over Nepal en BOJa California (Mexico). 

~ 20.00 

Studio Brussel 
on the Road 
Studio Brussel on the road, dat is Club Brussel (opvolger van 'Collage 

Live').Van oktober tot mei dweilt onze beste jongerenzender jeugdhuizen 

en andere oorden af. Het liefst met uzelve in het publiek. Club Brussel 

betekent veel en nieuw muzikaal geweld, wie weet in combinatie met 

vui/gebekt theaterschorremorrie, of een schrijver. om ter plekke een 

kruisbestu iving te bekokstoven. Komt dat zien ! Of - als je deze bende 

lelijkaards liever niet onder ogen komt - blijf dan thuis en luister op 

zaterdag tussen zes en acht 's avonds. Chanta/ Pattyn is er klaar voor, 

Luc Devos' zijn 'bericht uit Wippelgem' kan haast niet meer wachten 

evenals vele andere bekende (en minder bekende) artiesten. Nu u nog! 

Zaterdag 22 januari om ~ 20.00 in jeugdc/ub }.O.S. (aan de sport
hal van Schepdaal). Info 02-582.06.54 of lavendelfris@hotmail.com 

mailto:lavendelfris@hotmail.com
http:02-582.06.54
http:02-466.78
http:02-768.03.00
http:02-26303.43
http:02-466.78.21
http:02-380.77
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Hoed af voor de mode 

'". ..••••••• 
TENTOONSTELLINGEN 

DOORLOPEND 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263.03.43 

Gemee ntep lei n 

Constellaties 
van Sylvie ]onssens de Bisthoven, 

7 jan tot 10 feb 

DOORLOPEND 

VILVOORDE 

CC Vilvoorde 

Be'-gst"aat I 

Expo Dominiek Lambrechts, 
13 tot 23 jan, gratis. 

~ 14.00 -16.00 

10.00-12.00/14.00-16.00: 

woe en za 

DOORLOPEND 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02/73 1433 I 

Beekstl-aat 172 

Jeanne Wouters, kant: 
eigentijdse creaties en moderne kont. 

Guy De Simpele, 
beeldhouwwer1<en. 

DOORLOPEND 

ZAVENTEM 

Luchthaven 

Tentoonstelling Hoed 
af. .. voor de mode, een terugblik 

op de mode in de voorbije 20ste eeuw, 

org. B1AC, tot 23 feb 

SPORT 

DOORLOPEND 

MOORSEL 

Parochiezaal 

Yoga, el ke woe en do, stort 12 en 

13 jan, org.Yogoelub Moorse/. 

Info 02-767.9'1.85 

~ 10.00-1 1.00: woe 

19.00-20.00: do 

DOORLOPEND 

TERVUREN 

Diependa l 

Turnen voor dames, 
elke di, start I I jan 

Info 02-767.5 8.87 

~ 9.30-10.30 

DOORLOPEND 

TERVUREN 

Turnzaal Gito 

Brusselsesteenweg 106 

Turnen voor dames, 
elke do, start 13 jan 

Info 02-767.57.70 

~ 20.00-21.00 

DOORLOPEND 

TERVUREN 

Turnzaal Gito 

Brusselsesteenweg I 06 

Afwisselende sportactivi
teiten: turnen, vollybal, lopen, condi


tietraining, ... , elke do, start 13 jan, org. 


KWB Tervuren. 


Info 02-767.57.70 


~ 21.10-22.10 

DOORLOPEND 

TERVUREN 

Paviljoen 

Albel-tlaan '1 

Yoga voor volwassenen, 
elke ma en woe, start 8 en 10 jon 

Info 02-767.21.86 

~ 20.15: ma 

19.15/20.15: woe 

DOORLOPEND 

TERVUREN 

Bovenzaal Nettenberg 

Yoga, elke di, start J I jan, org. KAV 

Tervuren , 

Info 02-767.9535 

~ 19.15-20.15 

DOORLOPEND 

TERVUREN 

Turnzaal Gito 

BI-usselsesteenweg 106 

Gym-Tonic, elke ma, start 10 jon, 

org, KAV Ten'uren, 

Info 02-767,2 1,7 1 

~ 20.30-21.30 

DOORLOPEND 

TERVUREN 

Diependal 


Gym-Tonic, elke do, start 13 jan, 


org, KAV Ten-uren, 


Info 02-767.21.71 


~ 19.00-20.0 en 20.00-21.00 

VOORDRACHTEN 
CURSUSSEN 

DOORLOPEND 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263.03.43 

Gemeenteplein 

Tweede reeks van de cursus ]augeschiedenis: 

De groten van de Jazz, 
startdatum 27 jan, 3/10/17124 feb 

2500 fr en 2000 fr voor cursisten van 

de eerste reeks, 

~ 20.00-22.00 

SINT-GENESIUS-RODE 

GC De Boesdaalhoeve 02-38 1 1 '1.51 

http:20.00-22.00
http:02-263.03.43
http:20.00-21.00
http:02-767.21.71
http:20.30-21.30
http:19.15-20.15
http:19.15/20.15
http:02-767.21.86
http:21.10-22.10
http:02-767.57.70
http:20.00-21.00
http:02-767.57.70
http:9.30-10.30
http:02-767.58.87
http:19.00-20.00
http:02-767.9'1.85
http:10.00-12.00/14.00-16.00
http:02-263.03.43
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Hoevestl-aat 67 

Workshop: Songwriting, 
zelf li ederen maken en zingen, 16-18 

jaar, i.s.m. B.G.].G., 15 /2 2/29 jan 

~ 10.00-12.00 

VILVOORDE 

Bal letklas 02-25333.65 

Bolwerkstraat 27 

Dansinitiat ie voor kinderen 
van 4 lOt 7 Jaar: dansen rond allerlei the

ma's, i.s.m. academie voor muziek, woord 

en dans. Deelnemingsgeld: 1500 fr voor 

10 zoterdagvoormiddagen, start J5 jan 

~ 9.00-10.00/10.00

I 1.00/1 1.00-12.00 

V ILVOORDE 

CC Koningslo 02-267.72.20 

Streekbaan I85 

Fitness voor 50-plussers, 
i.s.m. S-Sporl. Deelnemingsgeld: 900 fr 

voor 10 lesuren telkens op dinsdcignamid

dag, start 25 Jan 

VILVOORDE 


Zwembad Hazeweide 


Tulpenstraat (Faubourg) 


Aquagym voor 50-plussers, 

i.s.m. S-Sport. Deelnem ingsgeld: 1.200 fr 

voor 10 lesuren, telkens op dinsdagna 

middag of op woensdagnamiddag, start 

25 of 26 Jan 

VILVOORDE 

CC Faubourg 

Perkestraat I 33 

Dansen voor 50-plussers, 
i.s.m. S-Sport. Deelnemingsgeld: 1.300 fr 

voor 10 vrijdagnamiddagen (2 lesuren), 

start 28 jan 

VILVOORDE 

Academie muziek. woonj en dans 

Groenstraat 2 1 b 

Muziekinitiatie voor kinderen 
van 4 tot 7 jaar, spelenderwijs wegwijs in 

notenland via .Iiedjes, muzikale spelletjes 

en verhaaltjes. Deelnemingsgeld: 1500 fr 

voor 10 woensdagnamiddagen, stan 26 jan 

~ 14.00-15.00/15.00-16.00 

VILVOORDE 

CC Koningslo 02-267.72.20 

Streekbaan 185 

Cursus kantklossen. 
OeelnemingsgeJd 2.200 fr of 1.760 fr 

(studenten, gepensioneerden, werklozen) 

voor 10 woensdagnamiddagen, start 26 Jan 

~ 18.45-21.15 

VILVOORDE 

CC Vilvoorde 02-255.46.90 

Bergstraat I 

Cursus kantklossen. 
Deelnemingsgeld 2.200 fr of 1.760 fr 

(studenten, gepensioneerden, werklozen) 

voor JO donderdagnamiddagen, star! 27 jan 
~ 14.00-16.30 

ZAVENTEM 

Mariadal 

Kouterweg 2 

Vertelse lkens, sprookjes en 
verhalen voor kinderen 

ZONDAG 9 JAN 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 .03.43 

Gemeenteplein 

Workshop rond de familie
voorstelling Van verre zeeën, 
0./.1'. Anna-Pia Capurso, van 6 tot 8 juur. 

~ 10.30-12.00 

DINSDAG I I JAN 

DILBEEK 

Kasteel La Motte 

Lumbeekstraat 20 

De kracht van jazz 

In het CC Strombeek start op 27 januari a.s. de tweede reeks 

van de cursus Jazzgeschiedenis waarin de groten van de jazz 

centraal staan. Een van die grootheden is ongetwijfeld tenor 

saxofonist Sonny Rollins, de belangrijkste nog levende jazzmu

zikant. 'Jazz is een belangrijke kracht in de wereld', zegt Rol

lins. 'Jammer genoeg verstaat het groot publiek zo weinig van 

jazz én van van de eendracht onder de volkeren. Jazz kan com

municeren met iedereen'. Juul Anthonissen die de cursus geeft. 

heeft een massa geluids- en filmfragmenten geselecteerd 

waarin o.a.Armstrong, Bechet, Ellington, Parker, Gillespie, 

Coltrane, Mingus, 

Monk en nog talloze 

andere muzikanten 

aan bod komen. 

Het inschrijvingsgeld 

voor de cursus 

bedraagt 2.500 frank 

voor nieuwkomers 

en 2.000 frank voor 

cursisten die al de 

eerste lessenreeks 

volgden . Voor meer 

info, zie de aankondi

ging in deze agenda. 

101 10 jaar, org. gem. )eugddienst Zaven

tem. 15 /22/29 jan 

Info 02-758.87.90 

VRIJDAG 7 JAN 

ZAV ENTEM 

Mariadal 

Kouterweg 2 

Voordracht: Onkruid, vloek 
of zegen, door Luc Van Hoeguerden, 

org. VELT Woluwedal-Oase. 

~ 20.00 

Fotonica: een nieuwe 
informatietechnologie voor 
het komende millennium 
door Hugo Thicnpont, professor dl. 


Fotonica VU.B. 


Info CC Westrand 02-466.203 0 


~ 14.00 

DONDERDAG 11 JAN 

ZAVENTEM 

Opendeuravond over 
cursus moderne en Latijns
Amerikaanse dansen, 

org. VTB-VAB. 


Info 02-720.23.92 of 02-759.81.5 3 


DINSDAG 18 JAN 

SINT-GEN ESIUS-RODE 

GC De Boesdaalhoeve 02-381 14.51 

Hoevestl-aat 67 

De Wereld Rond: Andalucia. 
~ 20.00 

WOENSDAG 19 JAN 

VOSSEM 

Oude Jongensschool 

Koutel-straat 

Info-avond: Eerste hulp bij 
ongevallen, org. BGJG 

Info 02-767. 15.64 

WOENSDAG 19 JAN 

ZAVENTEM 

Pal-ochiecentrum Sint-Maarten 

Veldeke I 

Panelgesprek rond het 
thema: Oma zijn, leuk en 
lastig, org CMBV Zaventem. 

~ 20.00 

DINSDAG 15 JAN 

DILBEEK 

Kasteel La Motte 

Lumbeekstl-aat 20 

Erasmus en het Human is
me in de Nederlanden 
door Stanny Mnlheeussen, rector K. U.B. 

~ 14.00 

DINSDAG 15 JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

Ons Pa,-ochiehuis 

Aanvung lessenreeks: koken. 
Info K AV Centrum 02-3 8 1. 20.64 

DINSDAG I FEB 

SI NT-GEN ESIUS-RODE 

O ns Pal-ochiehuis 

Creatieve Namiddag. 
Info KAV Centrum 02-381 .20.64 

WOENSDAG 1 FEB 

SINT-GENESIUS-RODE 

Ons Parochiehuis 

Info-avond rond stress. 
Info KAV Centrum 02-38 1.20.64 

http:02-720.23.92
http:02-758.87.90
http:10.30-12.00
http:14.00-16.30
http:02-255.46.90
http:18.45-21.15
http:02-267.72.20
http:14.00-15.00/15.00-16.00
http:02-267.72.20
http:1.00-12.00
http:9.00-10.00/10.00
http:02-25333.65
http:10.00-12.00
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VARIA 

DOORLOPEND 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02-73 1.413 1 

Beekstraat 1 72 

Stripbibliotheel<. elke zalerdag 

van JO 101 12 uur met Nederloodswlige 

en anderstalige slrips. 

WOENSDAG S JAN 

ZAVENTEM 

Hart enhuisje 

Mlchielsstraat 13 

Verkoop van tweede
handskledij, org. Moeders mei een 

Hart vzw, de opbrengst gaal integraal 

naar kinderen in nood, 5 jan en 2 feb 

~ 14.00-20.00 

ZATERDAG I JAN 

DILBEEK 

jeugdclub Roesl 

Stationsstraat 275 

20 jaar Jk Roesj: 
Champagnenight. 

ZATERDAG 8 JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

Genesiuspastol'ij 

Driekoningen zingen en 
pannenkoekenfeest. 
Info jongerencathecheSd 02-380.59.19 

~ 14.00 

DONDERDAG 13 JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

Ons Parochiehuis 

Koffietafel, org. K.B.C. eenlrum. 

~ 13.30 

VRIJDAG 14 JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

Parochiezaa l De Hoek 

Zingen met plezier, 
org. K.A. VDe Hoek. 

VRIJDAG 14 JAN 

KRAAINEM 

GC D e Lijst erbes 02-72 1.28.06 

LiJstel-bessenbomenlaan 6 

Nieuwjaarsreceptie 
mei optredens, gratis. 

~ 20.00 

VRIJDAG 14 JAN 

VOSSEM 

3de Glimwormenwandeling. 
een sp(JJlJlende lochl langs de 'donkerste' hoek

Jes van Vossem, verlrek Oude Jongensschool. 

Info 02-767.66.60 

~ 18.00 

ZATERDAG I S JAN 

SINT-GENESIUS-RODE 

Reishappening in Flanders \ 
Expo Gent, i.s.mYTB -VAB Socio 

Culiuur, 15 / 16 jan 

Info 02-380.49.39 

~ 10.00-18.00 

VRIJDAG 28 JAN 

DILBEEK 

jeugdclub Roesj 

Stationsstraat 275 

20 jaar Jk Roesj: 
Jeneveravond. 

ZONDAG 30 JAN 

MOORSEL 

Pamchlezaal 

Pannenkoekenfeest met 
kinderanimatie, org KVLV Moorsel. 

Info 02-767.88.65 

~ 14.30 

Jeugdhuis Animoro in 

Sint-Genesius-Rode is 

van plan naast spelers 

en drinkers binnen

kort ook surfers op 

hun wenken te be

dienen. Het bestuur 

wil van de bovenste 

verdieping een cyber

café maken. 'Tijdens 

verbouwingen aan 

het jeugdhuis kwam 

één van onze mede

werkers op het idee 

boven een paar com

puters te plaatsen en 

voor een internet

aansluiting te zorgen', 

vertelt Bart Leonard, 

(ex-)voorzitter van 

jeugdhuis Animoro. 

De medewerkers zijn 

op zoek naar spon

sors en computerbe

drijven die oude pc's 

willen schenken of voor een zacht prijsje verkopen. 

Cybercafés zijn tegenwoordig erg in trek maar daar gaat het bij 

jeugdhuis Animoro niet echt om. 'We willen niet zomaar de huidige 

trend volgen. Er was al een tijdje vraag naar. Een aantal van onze 

leden heeft noch thuis, noch op school toegang tot het internet. 

Binnenkort kunnen ze hier terecht', aldus Bart Leonard. Jeugdhuis 

Animoro voert niet meteen een 'open' surfbeleid. Het cybercafé is 

alleen toegankelijk voor de leden. Zij betalen voor een half uur sur

fen vijftig frank. Niet-leden zullen eerst lid moeten worden alvorens 

toegang te krijgen tot het Cybercafé. TD 

COLOFON 

Organisalies en verenigingen die hun oClivileiien opgenomen willen zien in de I'olgende agenda 

die de periode van 4 februari 101 3 n1(/a1l 2000 bestrijkt, moeten ons de nodige informatie 

bezorgen voor 10 januari a.s. 

U kunt UIl' gegevens faxen naar RandUitAgenda 02/767 S7 86. U kunl uw informalie 

ook per brief sturen naar ons redactieadres: Paardenmarktstraat 48, 3080 Tervuren, met de 

vermelding RandUil Agenda. 

Gezien hel beperk Ie aanlal beschikbare pagina 's wordl bij de aankondigingen prioriteill'ff

leend aan de aC livileiien in de GemeenschapsceJllm en de culturele centra in de rand. 

Om I'oor plaalsing in aanmerking Ie komen worden de andere activiteiten I'ooml beoordeeld 

op hun uilslraling naar alle inwoners van de rand. 


RandUit Agenda wordt samengesteld door Heidi Degreef. 

EINDREDACTIE : Geneviève Ostyn. 

De pictogrammen die de verschillende rubrieken aanduiden zijn 

van de hand van Chris Vandelldriessche. 

VORMGEVING: Mega.L.Una, Brussel 

DRUK: A. De Cuyper-Robberecht , ZeIe. 

VE RA NTWOO RD ELI JKE UITGEVER: 

Henry Coenjaarts. Paardenmarktslraat 48. 3080 Tervuren. 

RondUit Agenda wordt gerealiseerd met de financiële steun van de provincie 
Vlaams-Brabant en met de logistieke steun van de vzw 'de Rand' . 

http:02-767.88.65
http:10.00-18.00
http:02-380.49.39
http:02-767.66.60
http:02-380.59.19
http:14.00-20.00
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TONEELCYCLUS I MUZIEKTHEATER andere genres zoals pop, jazz of rock.
I Van een gekunstelde aanpak kunnen 

Complexe relaties 'Canterbury Tales' de jongens niet worden beticht. Hun 
I blijven inspireren I muziek klinkt vlo t en ongedwongen. 

Dat m enselijke relaties complex en Accordeonspeler Dirk De Clercq durft 

onvoorspelbaar zijn onderstreept de Een satirische boetepreek , een grappig zelfs een danspasje wagen, Tom Serkeyn 

Vlaamse auteur Elvis Peeters in al zijn molenaarsverhaal en de schalkse bele- verwisselt zijn viool geregeld voor een 

verhalen, Theater Malpertuis uit Tielt I venissen van een knecht zijn door mandoline of een fluit. Robert Thys 

selecteerde drie van zijn stukken die Geoffrey Chaucer op het einde van de neemt de bas voor zijn rekening, 

op één avond worden gespeeld, 14de eeuw opgetekend als de 'Canter Erwin Vandervelde plukt heldere en 
Richard Murphet regisseert 'Vier Man bury Tales' . Zijn vermaarde novellen 'val se ' noten uit zijn gitaar. Alle vier 
nen', De heren ontmoeten elkaar in bundel bestaat uit verhalen die pelgrims kunnen ze zowel éénstemmig als in 
het 'vrije' Westen, maar hun vluchtoord tijdens hun tocht naar Canterbury ver koor zingen , 

blijkt niet het telden om een rijkelijke maaltijd te Eigenlijk hopen ze dat hun concerten 
beloofde land, verdienen, Een herbergier fungeert als even onderhoudend zij n als het ouder
Daarom zoe scheidsrechter, De auteur, die als ge wetse gezelschapsspel 'zakdoek leggen', 
ken ze troost fortun eerde koopmanszoon getrouwd Ook daar moet bliksemsnel worden 
bij de enige "vas met een hofdame van Eduard III, gereageerd en weet niemand hoe het 
aanwezige kent ook zichzelf een hoofdrol (Oe, uiteindelijk zal aflopen, 
vrouw die Tom Hannes verwerkt al die avonturen 
natuurlijk niet in zijn muzikaal circus 'Chauncecleer', Asse-Zellik, CC Den Horinck, vrijdag I 

iedereen te Het Zefiro Torna ensemble ondersteunt I 14/1 om 20u. Info: 02/466 78 21, 
vreden kan de productie met een middeleeuws Imrr 
stellen, klankdecor, De lichttechnicus inspireert 
Alexandra zich op de vele kleurschakeringen TENTOONSTELLING 

I 13
Koch ensce waarop in het oorspronkelijk verhaal 
neert vervol  wordt gezinspeeld. Niet minder dan Installatiekunst 
gens 'Spa', In 48 geluidsbanden zijn in de toneel

het befaamde Waalse kuuroord is nau installatie geïntegreerd, Toeschou wers 

welijks plaats om te overnachten, mogen vrij rondwandelen zodat 

Hans, die hier naartoe ging om zijn I iedereen andere indrukken opdoet. 

ex-vriendinnetje te vergeten en Inge Hannes draagt zelf de teksten in het 

die er ronddoolde om zich voll edig Engels voor. Zijn benadering werpt 

op haar vroegere geliefde te concen , een ongewoon licht op deze onvol

treren, besluiten overmoedig de enig tooide bundel die ook al door Pasolini 

overbli jvende hotelkamer te delen, werd verfi lmd , Dank zij de georkes

Zonder seksuele bedoelingen , denken treerde chaos is deze podiumbewer

ze aanvankelijk. Als ze elkaar beter Ie king een spannend experiment. Hun 

ren kennen worden ze minder preuts. Tun , het Stuc en Radio Drie zijn de 

Maar de goede verstandhouding blijkt ini tiatiefnemers, 

van korte duur. 

Sam Bogaerts neemt 'Hondenspel' voor Humbeek, Eldorado, zaterdag 29/1 Voorzichtig ingekleurde hou ten con

zijn rekening, De personages in dit stuk om 20u 15 . Info: 02/263 03 43 . structies, gevulde voorwerpen van bruin 

hebben behoefte aan genegenheid en papier en frag iele tekeningen, die een 

fy sische warm te, Als ze dit laten blijken geheel vormen, zijn de blikvangers in 

krijgen ze tegenwind, Toch testen ze uit I FOLKMUZIEK het oeuvre van de Brusselse kunstena

in hoeverre anderen aan hun intieme res Sylvie Janssens de Bisthoven. Zij 

verlangens kunnen voldoen, Hoe die Humor voert boventoon combineert constructivistische met 

per ze over hun contacten nadenken, organische elementen, Elke ruim te, 

hoe moeilijker het wordt. Praten over Vier muzikanten uit Vilvoorde, die die ze bekleedt, ervaart ze als inspire

gevoelens blijkt niet voor iedereen even overdag respectievelijk jurist, vrou rend en uitdagend, Zij leunt aan bi) 

eenvoudig. wenarts, journalist en puntlasser zijn, verschillende trends, maar altijd domi

Elvis Peeters geeft tips als literaire waren zo bezeten door folkmu ziek neert haar persoonlijke inbreng. 

relatietherapeut ' dat ze de formatie Zakdoek hebben op


gericht. Tijdens hun concerten geven Grimbergen, CC Strombeek, 
Grimbergen, CC Strombeek, I ze de voorkeur aan humoristische doorlopend van 7/1 tot 10/2, 
22/1 om 20u 15, Info: 02/263 03 43. nummers, Hun gebarentaal is minstens Info: 02/263 03 43. 
Dilbeek, CC Westrand, zo aanstekelijk als het combineren van 
26/1 om 20u. Info: 02/466 20 30. aIlerlei instrumenten en het flirten met Ludo Dosogne 
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WACHTEN OP DE TREIN IS AFZIEN 


Comfortabele stations nog niet voor morgen 

'De NMBS tot uw dienst', zo luidt het opti
mistisch op een van de brochures van de 
Nationale Spoorwegmaatschappij. De trein
reizigers in de rand die regelmatig gebruik 
maken van het spoor, hebben evenwel weinig 
reden tot juichen over de dienstverlening. 
Uit een studie van Havibru naar het comfort 
van 26 bemande en onbemande stations in 
Ha"e-Vilvoorde blijkt dat de reiziger bepaald 
niet in de watten wordt gelegd. Tochtige per
rons, naargeestige wachtlokalen, ontbrekende 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen en slechte 
toegankelijkheid voor gehandicapten zijn 
veeleer regel dan uitzondering. 

Dit soort euvels en nog veel andere pijnpunten komen aan 
bod in een studie over de onthaalvoorzieningen in de trein
stations van de regio Halle-Vilvoorde. De studie gebeurde in 
opdracht van SP-kamerlid Hans Bonte en werd uitgevoerd 
door studiecentrum Havibru. Dat nam 26 bemande en on
bemande stations in Halle- Vi/voorde onder de loep. Telkens 
werd de wachtinfrastructuur, de informatie aan de reizigers, 
het perron, de parkeervoorzieningen voor wagens en fi etsen 
en de toegankelijkheid voor mensen met een handicap nagegaan. 
Precies de helft van de onderzochte stations (j 3 op 26) 
heeft een wachtlokaal. De norm daarvoor ligt volgens de 
studie op 500 opstappende reizigers 
per dag. Toch hebben ook de stations 
Essene-Lombeek en Groenendaal 'In grote stations is er voldoende 
(Hoeilaart) een wachtlokaal, terwijl 
er maar een kleine 250 reizigers over comfort voor de reizigers, 
de vloer komen. 
Groenendaal mag dan al een \Nacht maar kleine stations worden 
zaal hebben, dat neemt niet weg dat 
het station een vreselijk verloederde stiefmoederlijk behandeld' 
indruk maakt. Het gebouw staat er 
troosteloos bij in de prachtige bosrijke 
omgeving. 'Het staüon van Groenendaal is pure charme en 
nostalgie ', menen reizigers Annie en François. 'Maar er is 
geen comfort en het gebouw vvordt ni et onderhouden. Alles
behalve aangenaam om hier te wachten', vindt het koppe l. 
François neemt dagelijks de trein en doet verschillende sta
tions aan. 'In gro te stati ons is er voldoende comfort voor 
de reizigers. Kl eine stations word en stiefmoederlijk behan
deld. Over het algem een is het er wel netj es , maar gezellig 
is iets anders. Zeker als je lang moet wachten is comfort 
toch een noodzakelijk iets. Ik zorg altijd dat ik precies op 
tijd kom voor de lrein, zonder te m oe ten wachten in een 
naargeestige wachtzaal.' 

Ronduit koud 
Vooral in de winter kan lan g wachten op de trein een ware 
nachtmerrie zijn. De meeste perrons zijn echte tochtgaten. 
In het interstedelijk stati on Vilvoorde voen de NMBS al sinds 
maan dit jaar grote werken uit aan het stationsgebouw. 

Bedoeling is dat de reiziger vanaf het najaar 2000 via een 
automatische schuifdeur in een gem oderniseerd e wachtzaal 
binnenstapt met drie zithoeken. De vernieuwde concessie
ruimte krijgt een kiosk en het zal er mogelijk zijn om iets 
te eten en te drinken. Daarnaast komen er ni euwe loketten 
en gemoderniseerde dienstlokalen voor het personeel. 
Er wordt ook aan de gehandicapte reiziger gedacht. De per
rons zu llen via de onderdoorgang te bereiken zijn met liften 
en roltrappen. Op elk perron komt bovendien een verwarmd 
schuilhuisje . 
Voor Els Silverans, die dagelijks de trein neemt vanuit Vil

voorde, kunnen de werken 
niet snel genoeg klaar zijn. 
'In de w inter is het hi er 
ronduit koud , te meer om
dat er geen overdekt wacht
lokaal is op het perron.' 
Els stipt een warm wacht
lokaal aan als topprioriteit 
inzake reizigerscomfort. 
Uit de studie over het rei
zigersonthaal blijkt dat 

toch elf van de dertien stati ons m et wachtlokaal verwarmd 
zi jn. Alleen in Essene-Lombeek en Dilbeek is dat niet het geval 

Geen informatie wegens geen geluidsinsta"atie 
Commerciële voorzieningen zijn er nauwelijks in de stations 
in de rand . Alleen in Liedekerke en Opwijk is er een kran
tenkiosk. 
Over de informatie aan de reizigers zijn de meeste mensen 
dan weer wel positief, ondanks het feit dat alleen de stations 
van Halle en Vilvoorde zijn uitgerust met een informatie
scherm m et aankomst- en vertrektijden en eventuele vertra
gingen. De informatie aan de reizigers gebeurt in de meeste 
stations nog via luidsprekers. 'Daar doen ze echt moeite voor' . 
vindt Pascal Van BelIeghem die in Vilvoorde op de trein wacht. 
'Op het perron worden de treinen m et vertraging speciaal 
aangekondigd en het bericht wordt geregeld herhaald.' 
Annie vindt de aankondigingen via een luidspreker echter 
compleet onverstaanbaar. 'Zeker als er op dat ogenblik een 



trein voorbij komt. Vaak wordt een spoorwij ziging pas op 
het laats te ogenblik doorgegeven, geeft het personeel wei
mg informatie en is op de koop toe onvriendelijk .' 
In de veertien onbemande stopplaa tsen in de regio blijft 
de treinreiziger nagenoeg helemaal verstoken van mfor
m atie. Volgens de studie zijn er immers maar zes van de 
veertien stations uitgerust met een geluidsinstallatie. Nog 
een euvel in de kleine stations zij n de slecht verharde per
rons ; dat is in meer dan de helft van de stopplaa tsen het 
geval rn Nossegem en Sint-Martens-Bodegem zi jn de per
rons zelfs helemaal nie t verhard, wat vooral bij regenweer 
voor vuile schoenen en besmeurde kleren kan zorgen. 
Hoewel bij onze beperkte rondvraag niemand zich negatief 
uitlaat over de parkeervoorzieningen, stipt de Habvibru 
studie toch in 8 van de 26 onderzochte stations een ge
brek aan parkeerplaa tsen voor wagens aan. Dat leidt ui ter
aard tot foutief en hinderlijk parkeren in de stationsomge
ving. Eveneens 8 van de 26 stations beschikken niet over 
een fietsenstalling, zodat de fietsen zoals in Groe
nendaa l noodgedwongen her en der worden ach
tergelaten. Alleen in Vi lvoorde komen de reizigers 
die zich met de fiets verplaatsen echt aan hun 
trekken . In het sta tion van de Zennestad bevindt 
zich de enige bewaakte fietsensta ll ing in de regio. 

NMBS blijft doof 
Eén van de aandachtspunten van Streekvereniging 
Zenne en Zoniën is de belevingswaarde van de om
geving van de sta tions, met name voor de zwakke 
weggebruiker. Zij heeft desti jds aangedrongen op 
fi etsenrekken toen een vijftal IaaT geleden de halte 
Beersel heraangelegd werd. De NMBS vond dat dit 
een gemeentelijke aangelegenheid was, terwijl de 
gemeente de verantwoordeli jkheid hiervoor bij de 
NMBS legde. Daarom ontbreken fie tsenrekken bij 
de halte Beersel nog steeds. Dit najaar heeft Zenne 
en Zoniën in een aantal brieven gepleit voor een 
verbetering van de stationsomgeving van Sint-Genesius-Rode 
met name voor de zwakke weggebruiker. Hierbij kwamen 
het ontbreken van verlichting in de achteraf gelegen fietsen
staJling, het foutparkeren ervoor, het ontbreken van deugdelijke 
grote fietsenrekken vlak bij het station (aan de dorpszijde en 
de ZoniënwoudJaan) alsmede de voor fi etsers en voetgan
gers zeer onvriendelij ke stationsomgeving aan bod. 
Op een toezegging van de NMBS na tot aanleg van ver
lichting in de fi etsensta lling , werden alle voorstellen van 
Zenne en Zoniën afge·vVimpeld . 

Comfortable train stations: 
still not for tomorrow 
A study of the comfort level of 26 manned and unmanned train 
stations in Halle-Vilvoorde shows that travelIers are not exactly 
being pampered. Draughty platforms, unpleasant waiting areas, 
a lack of parking places and bicycle sheds and poor accessibility 
for the handicapped are more the rule than the exception. 
Although the condition is far from perfect in many places, the 
NMBS (the Belgian Railway) has been doing its best in recent 
years to upgrade the stations, including in the outskirts, where 
work is being done prior to the arrival of the Regional Express 
Network. Thus, the patience of train travelIers will continue to 
be put to the test for a while yet ... 

Inhaalbeweging 
Hoewel de toestand op vele plaatsen nog verre van perfect 
is, vindt François dat de NMBS de jongste jaren toch haar 
best doet om de stati ons te verfraaien. In de stud ie van 
Havibru spreekt men over een inhaal bewegmg. 'Een inhaal
beweging zou ik het niet durven noemen', zegt Jochem 
Goovaerts, woordvoerder van de NMBS. 'Sinds het Star 21 

project wordt er serieus geïnvesteerd, ook in de rand, waar 
wo rdt gewerkt in het vooruitzicht van de komst van het 
Gewestelilk Expresne t (GEN) .' Dat GEN moet de voors tede
lijke bediening van Brussel vlotter laten verlopen. Het voor
ziet in de helft minder treinen, gemoderniseerde stations 
en meer parkeermogelijkheden in de stationsbuurten. Die 
werken moe ten uiteindelijk het comfort van de reiziger 
verbeteren . 'Het GEN gaat gepaard met een capaciteitsuit
breiding en daar moeten wij op voorbereid ziJn ' , voeg t 
Goovaens er nog aan toe . 'Onder andere het station van 
Vilvoorde zal in dit project een belangrijke rol spelen, van

8 o 

daar de verfraaiing.' Ook voor de stations van Asse, Gal
maarden, Liedekerke en Londerzeel zijn er de komende 
jaren opfrissingswerken gepland . 

Barrières voor gehandicapte mensen 
'Gehandicapten of mensen die slecht te been zi jn onder
vinden geregeld problemen in treinstations' , merkten Annie 
en François op. 'Toch probeert de NMBS haar best te doen. 
Gehandicapten kunnen bijvoorbeeld vooraf laten weten dat 
ze hu lp nodig hebben. Maar zoals hier in Groenendaal is 
er vaak maar één personeelslid en zo iemand kan uiteraard 
niet alles doen.' 
Uit de studie van Havibru bli jkt dat maar liefst 13 van de 
26 onderzochte stations onvoldoende toegankelijk zijn voor 

mensen met een handicap of voor personen die slech t te 
been zijn. Zij hebben het vooral moeilijk met de trappen 
naar het perron . 
Er wordt vvel het nodige gedaan voor de opvang van blin
den en slechtzienden. Als zij zich aanbieden aan het loket, 
wordt meteen het station van bestemming verwittigd waar 
ze dan verder worden geholpen. Maar dat geldt natuurli jk 
alleen voor bemande stopplaatsen' 

AnVan hamme 

15 
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NATUURLIJK 
BETER 

Er vooral zelf echt in geloven, 
dat is de basisvoorwaarde 
om met biologisch tuinieren 
te starten.Verder: de natuur 
geen geweld aandoen, maar 
daar is flink wat kennis voor 
nodig. Biologisch tuinieren 
betekent 001< voortdurend 
creatief zijn en oog hebben 
voor het geheel, want de 
natuur is als een spinneweb. 
Aan één draadje trekken 
brengt de hele zaak in 
beweging... 

'Het begint allemaal tussen de oren', 
zegt Jean Cornelis, één van de pioniers 
van Velt in het Brusselse. 'Bio logisch 
tuinieren vraagt om de Juiste ingesteld
heid . Het is vaak arbeidsintensiever 
dan de gang bare methodes. Hakselen 
en compos teren vereist bijvoorbeeld 
meer werk dan verbranden (wat trou 
wens nu verboden is) . Je moel ook 
komaf durven maken met een aantal 
heilige huisjes zoa ls het 'biljard laken
complex' voor grasgazons. Hoog gras 
oogt minstens even mooi. Maar zomaar 
alles la ten groeien is daarom nog geen 

EEN HELPENDE HAND 

• Velt (Vereniging voor Ecologische 

Land en Tuinbouw) is momenteel de 

enige vereniging die mensen ecologisch 

leert tuinieren. Vesel (Vereniging 

voor Ecologische Siertuin en Land

schap) ijvert voor een meer ecologi

sche aanpak van privé en openbaar 

groen (tel. 03/666.68.39) . 

• Velt heeft meedere interessante 
handboeken uitgegeven: 'E.cologisch 
tuinieren' en 'De ecologische 

siertuin'. Info, tel: 03/281 .74.75, 

fax: 03/28 1.74.76. 

• Biologisch zaad- en pootgoed 
kan men bepaalde periodes van het 

jaar bestellen bij Velt. Het hele jaar 

door kan men ook terecht bij ge

specialiseerde handelaars. Ecoflora 
in Halle heeft bijvoorbeeld een mooi 

assortiment inheems plantgoed 

(Ninoofsesteenweg 671, tel 361 .77.61). 

Voor eetbare planten kan men bij 

Peter Bauwens terecht (De Klinge, 
tel. 03/770.78.16). MT 

Biologisch tuinieren 

start tussen de oren 


natu urbeheer. De natuur geen geweld 
aandoen is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Wie haar wil beheren zonder 
het m ilieu te verstoren, moet er heel 
wat van af weten.' 
Composteren is een voorbeeld van zo'n 
schijnbaar eenvoudige ingreep. Jean 
Cornelis: 'In de praktijk is dat helemaal 
niet zo gemakkelijk want je moet zor 
gen voor een goed evenwicht tussen 
de hoeveelheid stikstof en koolstof.' 
'Wie biologisch w.il tuinieren, moet 
proberen zich in te leven in de natuur'. 
stelt Willy Vandenbergh uit Overijse. 
'Het vinden van de goede oplossingen 
voor de problemen waar Ie mee te ma 
ken krijgt is niet alti jd gemakkelijk' 

Mentaliteitsverandering 
Hoe ga Je bijvoorbeeld slakken te lijP 
Menig biotuinier heeft daar al zij n 
hoofd over gebroken. 'Slakken kun je 
het leven onder meer zuur maken door 
met kleine perkjes te werken die je 
met sali e, lavendel, of tijm afboon 
plantjes waar weke slakkenlijf)es 
moei lijk doorheen raken ' , legt Willy 
Vandenbergh uit. Pasgezaaide stukken 
grond met lavagruis toedekken kan 
ook soelaas brengen , want daar hou
den slakken evenmin van. Sommige 
biotu in iers leggen planken boven de 
borders di e ze bi j dag en dauw weg
halen om de slakken te verwijderen 
die aan de vochtige onderkanten kle
ven. Maar, wat doe je dan met de 

]osseli ne Va ndervelden 

slakken) Biotuiniers kunnen hier uren

lang over kibbelen ' Soms is het ech t 

puzzelen om voor dir soort problemen 

oplossingen te bedenken.' 

Chemisch tuinieren (nvdr spuiten dus) 

i.s dan ook véél eenvoudiger da n het 
biologische alternatief' , oordeelt Willy 
Vandenbergh. Wat hem voora l bij de 

Biologisch tuinieren 

vereist in de eerste plaats 

een men tali tei tsverandering. 

De mens moet de natuur 

niet 'regelen' 

gangbare teeltw ijzen tegen de borst 
stuit, is de mentaliteit da t "vij boven 
de natuur staan, dat de mens de na
tuur moet 'regelen'. 'Het is veel beter 
om mee te doen mer de natuur ', zegt 
hij. Omschakelen naar biologisch tui
nieren vereist dus in de eerste plaats 
een mentaliteitsverandering. Je moet 
er vast van overtuigd zij n dat het zon
der spuiten zal lukken. Gelukkig zet
ten meer en meer mensen de stap.' 

De eerste stappen 
Welke teelt is hier mogelij k) Dat is de 
vraag waarvan je zou moe ten vertrek
ken. Willy Vandenbergh : 'Een bodem
analyse kan hier uitsluitsel geven en 
daarvoor kun je o.m. bij tuincentra 

http:03/770.78.16
http:03/666.68.39


terecht . Waar de ecologische moes

tuin is gepland leg je best vóór de 

'vVinter karton o p het gras, bierbovenop 
komt tuinafval. Na de winter is quasi 
alles verteerd, inclusief het gras. Als 
eerste teelt is 'aardappelen' een ver

standige keuze. Die groeien zelfs op 
niet al te goede grond. De volgende 

jaren kun je de moestuin gemakkelijk 
naar behoefte uitbreiden door er tel
kens een stuk 'bij te nemen'.' 

'Wie wil zaaien en planten doet er goed 

aan uit te gaan van wat de plant nodig 
heeft. Peterselie houdt van een koele, 

vochtige plek , ariders komen er blad
luizen op. Als je planten zet waar ze 
uit zichzelf nooit zouden staan, vraag 
Je om moeilijkheden', waa rschuwt 
Will y Vandenbergh. 

De maan speelt ook een rol 
Josseline Vandervelden uit Beersel 
heeft van biologisch tuinieren haar 
hobby gemaakt. Zi j heeft vooral aan 
dacht besteed aan de li gging van de 
moestuin: in de open ruimte, niet 
onder een boom (vooral niet onder 
een notelaari ) , met zoveel mogeli jk 
ochtendzon, zodat de grond 's mor

gens vlug opdroogt. 'Hoe méér je over 
de tuin weet, hoe méér je ervan wil 
weten', vindt Josseline Vandervelden . 
'Je wordt ook almaar inventiever. Zo 
plant ik snijbonen tegen de afsluiting, 
dan hoef ik geen staken te zetten. 
Wortelen dun ik zo vroeg mogelijk uit, 
dan vermindert de kans op wortel
vlieg. Wortelen naast prei zetten helpt 
tegen zowel de wonel- als de preivJieg. 
Ook onwelriekende 'stinkertjes ' jagen 
het ongedierte weg.' 
Josseline kent heel wat truuks die hel
pen in de tuin en vindt er elke dag 
weer nieuwe. 'Oude m ensen kennen 
er veel van, want die hebben vroeger 

altijd op een gezonde manier groen te 
gekweekt. Zo hoorde ik onlangs nog 
dat zelfs het moment waarop gezaaid 
wordt van belang is.' 
'Niet alleen vocht, temperatuur en licht 
zi jn belangrijk . De stand van de maan 
heeft naar het schijnt ook een belang
rijke invloed. De biodynamische teelt 
houd t hier onder meer rekening mee. 
Vroeger wisten de m ensen véél méér 
over die dingen', bevestigen Elfride en 
Gu y Herman, twee compostmeesters 
ui t Beersel. Elfride had altijd al groene 
vingers, Guy Herman kreeg, toen hij 
met pensioen ging, de smaak te pak
ken. 'Biologisch kvveken levert een 

BIOSLAGERS BLIJVEN ACHTER 

Vlaanderen telt maar een handvol biologische slagers. In de hele rand is er niet 

één. Er ligt wel biologisch vlees in de rekken van de grootwarenhuizen.Vanwaar 

dit gebrek aan enthousiasme bij de beenhouwers? 

Landbouwer-varkenskweker jean-Pierre Cuvry uit Beersel mengt al 17 jaar zelf 

het voeder van zijn dieren dat voor een deel op eigen veld groeit.AI die jaren 

werkte hij zonder antibiotica, hormonen en groeibevorderaars. Het varkensvoeder 

komt van tarwe, gerst, maïs, kortmeel, soja en haver. Voor de vettoevoer worden 

geroosterde sojabonen gebruikt, samen met vitaminen en mineralen. In Vlaanderen 

zijn er nog altijd bitter weinig zelfmengers, jean-Pierre Cuvry is één van de pio

niers. Vandaag krijgt hij meer en meer navolging. 

Dat de slagers niet inspelen op de grote vraag naar biovlees heeft volgens Cuvry 

niet alleen te maken met het prijsverschil. 'De slager werkt vandaag niet meer, 

zoals vroeger, met complete kwartieren . Charcuterie moet hij nu niet meer zelf 

maken. Hij kan die kant-en-klaar betrekken van de fabriek.' 

De biologische aanpak kan echter alleen renderen als de boer de zaak zelf com

mercialiseert. 'De meerprijs heeft hij nodig om rendabel te zijn', zegt jean-Pierre 

Cuvry. 'Een te grote greep van de distributie leidt tot hoge prijzen, waar de boer 

zelf niet beter van wordt.' 

Info: jean-Pierre Cuvry, jozef Hauwaertstraat 42, 1653 Dworp, tel: 02/380.33.9\ 
MT 

betere kwaliteit op', daar zi jn Elfride 
en Guy Herman het roerend over eens. 

Natuurlijk evenwicht 
Niet alleen de moestuin, ook de sier
tuin kan ecologisch worden aangepakt 
zonder dat het daarom een 'wilde' tuin 

wordr. Een keurige tuin kan evengoed 
ecologisch ziJn . 
Een paar vuistregels voor de omscha
keling naar een ecologische siertuin? 
Geen pesticiden gebruiken, is uiteraard 
belangrijk. In een ecologische siertuin 
heerst een natuurlijk evenwicht zodat 
ziekten nooit lJit de hand Jopen. Met 
wa t geduld kunn en bladluizen bij
voorbeeld worden ingetoomd door 
li eveheersbees tjes. Daarnaast is het 
belangri jk zoveel m ogeli jk streek

eigen plantgoed te kiezen -dat lokt 
di eren - en rekening te houden m et 
de bodemgesteldheid en het klimaat. 
Als vocht- en zonneminners op voch
tige en zonnige plaatsen terechtkomen 
wordt gieten of bemesten overbodig. 
In de natuur tref Je een gelaagde be
dekking aan die in de tuin kan worden 
nagebootst: een bodem-, kruid-, struik

en boorn laag. Door in de hoogte te 
werken, kunnen er meer planten op 
een kleinere oppervlakte groeien. 
Zo blijft de bodem bedekt en dat is 
precies wat in de natuur ook gebeurt. 
Het resu ltaat is een boeiende tuin 
waarin elke dag iets nieuws te ont
dekken vair. 

Marleen Teugels 

Willy Vandenbergh 
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ZONDER OMWEGEN 


BIJ NERO 


In 1990, in De verschrikkelijke tweeling, 
verhuisden Nero en zijn vrouw naar dien in een permanente tenEen themacafé draait rond 

Hoeilaart. Ze namen er hun intrek in het toonstelling. Toen de stripeen onderwerp als een ander 
voormalige tramstation dat er op een held vertrok, liet hij overicafé rond een biljart en het 

ruime hoek in het centrum staat enthema in het voormalige gens een evenbeeld aan de 
voordeur staan, in lichtgetramstation van Hoeilaart werden dorpsgenoten van hun tekenaar 

Marc Sleen. In 1999, in De dolle steek,wordt Nero zelf. Want het is wicht polyester. Tegen dat 
pakte Nero zijn spullen weer bij elkaar. de mensen van op het terniet omdat hij er vertrok dat 

'Dit wordt een themacafé,' zei hij terwijlhij er weg is, integendeel: ras naar de specialiteit van 
hij de deur van het tramstation het huis kunnen kijken,die ruime hoek van Hoei

achter zich dichttrok. wordt dat beeld naar het laart wordt zijn vaste plek, 
zijn eigen stek. 'NERO Dag schijnt vervangen door een 
bladverschijnsel: stond er op een 
bord aan de deur toen hij er woonde. 
'Verbouwing tot Nero-café: staat er 
nu op een bord voor de boU\vvverf 
die het tram station tegenwoordig is. 

Het Nero-café gaat open in 2000, 
in het voorjaar volgens de optimisten, 
maanden later volgens de realisten. 
Het wordt een groots feest, traditiege
trouw met wafels en champagne. Jan 
Spier zal in het frietkraam buiten staan, 
baron SI een zal plechtig het lint naar 
binnen doorknippen en gastheer Nero 
zal zijn glas kapot tikken als hij het 
woord vraagt. Zanger ZjefVanuytsel 
zal de avond inzetten met 'hop Mariene' 
en de volgende middag beëindigen 
met 'een houten kop'. 

Diezelfde Zjef heet op het bord voor 
de bouwwerf Jef. Hij staat daar niet 
aangekondigd als zanger maar als de 
architect die het tramstation verbouwt 
in opdracht van de gemeente Hoeilaart. 
De Vlaamse Gemeenschap en de pro
viI1Cie Vlaams-Brabant doen ook mee. 
Dat vind ik plezant zie, een ini tiatief 
dat het fameuze Vlaams karakter van 
de rand in de verf zet zonder uitdruk
kehjk agressief of defensief te doen. 

Het fameuze dagbladverschijnsel Nero 
is im mers ook vanzelfsprekend Vlaams. 
En bovendien is Nero een Vlaming met 
Brusselse cOlU1ecties, Belgische trekken 
en Franstalige vrienden, een typische 
randbewoner. Het was dan ook een pri
ma idee van Sleen om van Nero een 
Hoeilander te maken, zoals het een 
prima idee van Hoeilaart is om van 
het tramstation een Nero-café te maken. 

Wat in werkelijkheid nog in de steigers 
staat en af te wachten valt, staat me in 
maquette aan. Het tramstation is een 
eenvoudig gebouw met harmonieuze 
verhoudingen en zo wil Vanuytsel het 
houden. Aan de bui tenkant blijft alles 
bij het oude, hersteld, vernieuwd , 
gereinigd en ingeënt tegen kwalen. 
De achterbouw krijgt een glazen dak en 
daardoor de in de streek vertrouwde 
all ure van een serre. Binnen wordt de 
vroegere loketruimte het centrale café 
en de uitvalsbasis naar enerzijds die 
serre met daarbij een terras, en ander
zijds de voorbouw met daarin een 
trap naar een tweede niveau. 

Dat het café een tramstation was, 
blijft te zien aan een stuk tramspoor 
buiten en het loket binnen en aan de 
stationnetjeslook van het gebouw. Dat 
het café door Nero werd bewoond, 
zal te zien zijn aan de decoratie, in de 
leeshoek, op de menukaart en boven

exemplaar in duurzaam brons. 

Ik zie me daar al zitten in de zon, uit
blazend van een wandeling in Groenen
daa l, wachtend op mijn dochter die 
in die buurt tennist, pratend met de 
een of de ander met wie ik 'bij Nero' 
heb afgesproken. 

Maar of het Nero-café ook voor mij 
een vaste plek wordt, hangt niet zozeer 
af van de arch itectuur en inrichting 
van het gebouw of van het strip- en 
dagbladaanbod in de leeshoek. Het 
hangt af van de smaak van de koffie, 
de koelte van de pils, en vooral van 
het humeur en de goede zorgen van 
de uitbater en zi jn personeel - in 
dienst van brouwerij Haacht die het 
pand zal pachten. Bronzen Nero aan 
de voordeur, Marc Sleen al eens aan 
een tafeltje, de Hoeilanders in de serre, 
allemaal goed en wel, maar toch zal 
het café groeien en bloeien dankzij 
zijn baas of bazin , de nieuwe bewoner 
van het tramstation (in een apparte
ment onder het dak). 

Nero zelf kan mee een oogje in het 
zeil houden. Hij vertrok uit het tram
station maar bleef in Hoeilaart, be
woont er nu een ander oud gebouwtje, 
de conciërgerie van een groot goed in 
Groenendaal, het 'pittoreske' deel van 
Hoeilaart dat er anders ook al te voor
stedelijk begint ui t te zien en Frans
taligel' is dan het dorp zelf. Maar meer 
daarover in een volgend verhaal. na het 
wafelfesti jn in het tram station , alias 
het Nero-café. 
Brigitte Raskin 



Nederlands in een handomdraai 

met nieuwe 'InStap' CD-rom 


CD-rom 
'Nederlands' voor anders
De meeste cursussen 

mét schouderklopje 
taligen lopen, of zijn van 'InStap' is op een vrolijke, gezel

daag al lang volgeboekt. li ge manier opgevat. Het program

Geen nood, anderstaligen ma reageert bijvoorbeeld op de 

kunnen voortaan gewoon vorderingen die de cursist maakt , 

thuis achter hun PC-scherm probeert hem zelfs te stimuleren 

kruipen en in de vertrouw met bewonderende geluidjes. 

de huiselijke omgeving op Wie het goed doet krij gt een groen 

een plezierige manier een licht te zien én hoort een applaus 

hoop gebruiksklaar Neder je. Indien nodig, flikkert er op 

lands opsteken. De nieuwe het scherm een oranj e of rood 

methode van de 'InStap' li ch l en maakt het programma 

CD-rom werd ontwikkeld afke urende ( ') gelUidjes De stu
door prof. Dr. Lut Baten ~\~ den t kan daarnaast de nieuvve 
van de KU Leuven. woorden en zinnetj es apart in .._--_. 

oefenen in een eigen werkschrift 
'Hoe ga ik een avondje uit' Hoe koop 'De CD-rom bevat ook een dat op maat automatisch oefeningen 
ik nieuwe kleren ) Hoe ste l ik mezelf voorschotelt.stevige brok informatie over 
voor) Met de nieuwe CD-rom leert de 'Elk hoofdstuk eindigt m et een studen
anderstalige zich uit de slag trekken het dagelijkse leven van tenli edje' , zeg t Lut Baten . 'Het zijn 
in tal van versclLiJlende situaties. oude liedjes die een perfect tweetalige de doorsnee Vlaming'
Door de dialogen leert hij de nieuwe Franstalige collega van mij heeft in
woorden onmiddellij k in hun juiste gezongen 'InStap' maakt ook rijkelijk 
context gebruiken', zegt een enthou  Ainke dosis Vlaamse cultuur met een gebr uik van typisch Vlaamse humor 
SIaste Lut Baten, die al een aamal CD kleine c. 'De CD-rom bevat namelijk en veel tekeningen. Is een antwoord 
roms op haar lJaam heeft staan (o.m. in een stevige brok informatie over het fout' So whar' Het programma help t 
het kader van de universitaire Erasm us dagelijkse leven van de doorsnee Vla relativeren. Dat kan het leerproces 
programma 's). 'Zoals bij het bezoek aan ming', aldus Lut Baten. 'Dat wij graag immers alleen maar stimuleren.' 
een Internet-sire kun je interactief in fietsen, bij voorbeeld , maar daarna toch De cursist leen selectief: alleen wat hem 
het programma aanklikken wat je in vooral ook heeJ graag op terrasjes zitten, interesseert , op een systemati sc he, 
teresseert en daar meer over vernemen.' dat wij houden van feesten en lekke r sterk georganiseerde manier. Hij leert 
De nieuwe 'InStap' zet de leergierige eten ) En als het aan tafel over Torhout de eigen moeilijkheden te overwinnen 

cursist zélf aan het stuur van zijn cur  Werchter gaat, voelt de niet- Vlaming en voe lt zich tijdens he t gebruik van 
sus Nederlands. Hier beslist géén le zich wat meer thuis als hij weet dat het Nederlands (lezen, spreken , luis
raar welke lessen wél en welke niet dit een roc kfestival is. Voor het eers t teren, schr ijven) vlug sterker en meer 
in het lessenpakket zitten. Die keuze hebben we trouwens een CD-rom op zijn gema k. 
maakt de cursist zelf samengesteld die uitsluitend op Vlaan Het uirgangspum is de e igen moeder

deren is gerich t, niet op Nederland taal - Frans, Engels of Duits. Maar wie 
Vlaamse cultuur met een c én Vlaanderen. Dat is belangrijk, want streng wil zijn voor zichze]j~ kan zelfs 
De cursus brengt géén saaie t11eorie, voor een buitenlander die in Vlaanderen het Nederlands als instructietaal nemen. 
maar heel praktisch en ge bruiksklaar woont is het vreselijk moeilijk om Groepen die deze methode wi llen 
Nederlands, gecombineerd mel een Noord-Nederlands te begrijpen.' hanteren om intensief Nederlands te 

leren, kunnen binnen de organisatie 
of het bed rijf kiezen voor bijkomende 
groepscoaching.Learn Dutch with a new CD-ROM 
Marleen Teugels 


Those who speak other languages can now sit down at their PC and 

piek up an amazing amount of Duteh, enjoyably and at their own speed, Info 'InStap' CD-rom: Educa: 


The new method of the 'InStap' CD-ROM was developed by Prof. Lut tel 03/766.03.31, fax: 03/766.03.32. 


Baten from the Catholic University of Leuven, The course doesn't Info coaching en audiocassettes voor in 


overload the learner with lots of boring theory, but instead offers very de auto (!) , prof. dr. Lut Baten: 0 16/32.47.77. 


practical and ready-to-use Duteh, combined with a healthy dose of lut.baten@ilt.kuleuven.ac.be 


Flemish culture (with a small c), 'Moreover, for the first time we have 

a CD-ROM which focuses exclusively on Flanders, not on the Nether

lands and Flanders', adds the professor. 
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Het kind is hier koning 

In 'smikkelkroeg' 'De Kromme 
Eik' van Luc en Veronique 
Cooremans hoeven kinderen 
die met hun ouders komen 
eten zich nu eens niet te ver
velen. Buiten is een grote,

20 	 veilige speeltuin. En binnen 
worden de kinderen ook met 
van alles beziggehouden. 

'We hebben zelf twee kinderen van ze
ven en bijna vijf: zegt baas en chef-kok 
Luc Cooremans. 'We merkten dat het 
niet zo gemakkelijk is om een geschikte 
gelegenheid te vinden als je met kin
deren ergens wil gaan eten. Kinderen 
kunnen niet zo makkelijk als grote 
mensen twee uur stil aan tafel zitten. 
Daarom hebben we hier spelletjes, 
boekjes, een video, kortom van alles' 

Spelletjes 
Bij 'De Kromme Eik' hoort een prach
tige speeltuin die is aangelegd in de 
grote boomgaard van deze fraai ge
restaureerde fermette. Vanaf het grote, 
deels overdekte terras hebben de ouders 
een goed zicht op het speelgebeuren. 
In de boomgaard staan de gebruikelijke 
toestellen, maar ook leuke, houten trei
nen die al ontdekt zijn door de Grim 
bergse fotografen voor het maken van 
huwelijksfoto's.' 
In de winter moeten de kinderen na
tuurlijk binnen hun heil zoeken. Er is 
al een knusse kinderhoek en die wordt 
nog uitgebreid. Vanaf april hoopt men 
de kinderen een riante ruimte te kun
nen bieden voor hun spelletjes en voor 
het videokijken. Kinderen krijgen in 
'De Kromme Eik' trouwens uitgekiende 

boekjes met teken- en denkopdrachten. 
Er zijn twee soorten , voor verschillende 
leeftijdsgroepen. 'Ga met je potlood 
over de stippellijnen en leer stap voor 
stap Musti tekenen'. Of voor de oude
ren: 'In welke richting zal het onder
ste van deze tandwielen draai en?' 

Vakmensen 
Aan de menukaart zie je ook meteen 
dat je in een kindvriendelijk restaurant 
bent. Stripfiguren op alle bladzijden en 
vooral: een grote keus in de gerechten 
die kinderen kunnen verleiden. Kip met 
appelmoes en frietjes, vissticks, kin
derspagbetti. .. en natuurlijk een massa 

'Als je met kinderen ergens 
wil gaan eten is het niet zo 

gemakkelijk om een geschikte 
gelegenheid te vinden' 

nagerechten. De pannekoeken zijn alleen 
tussen twee en zes uur 's middags te 
krijgen, want tijdens de andere uren 
is er geen plaats op het fornuis en Luc 
wil beslist dat ze vers gebakken worden. 
'Geen zeemleren vellen: zegt Veronique 
lachend. Zij en haar man volgden de
gelijke vakopleidingen en het woord 
'smikkelkroeg' is nogal bescheiden voor 
hun brasserie-taverne. De kaart biedt 
ook voor volwassenen een ruime ver
scheidenheid voor een goede maaltijd. 
Er is een 'menu van de maand' (vier 
gangen voor I 150 fr.), er zijn de circa 
tien 'bistro-specialiteiten' en dan vol
gen de overige voorgerechten, hoofd
schotels en andere heerlijkheden - niet 
te gezocht en steeds betaalbaar. De wijn

kaart verrast met soliede flessen, waar 
van de duurste toch ook nauwelijks 
boven de duizend frank komen. 

Sfeervol 
Hoe kwamen Luc en Veronique op de 
naam 'De Kromme Eik') Ze vonden 
dat die wel paste bij hun voormalige 
boerderij met boomgaard. 'De boederij 
was al half vervallen toen we ze koch
ten. Met lemen muren die omvielen 
als je ertegen duwde. Maar dat kwam 
goed uit omdat we toch grotere ruim
ten moesten hebben.' Het is nu bijna 
zes Jaar geleden dat ze hun bedrijf 
openden, en van het oude huis zi jn 
aJleen de spectaculaire balken gebleven. 
Die zorgen voor een schilderachtig 
effect in comfortabele zalen met bak
stenen muren, een beige tegelvloer, 
bistrotafels, een oude tapkast en veel 
andere elementen die sfeer geven. 
'De Kromme Eik' is makkelijk te be
reiken vanaf de buitenring rond Brus
sel. U neemt daar de afrit 'Grimbergen ' 
en volgt ook die richting. Bij de eerste 
stoplichten na een paar honderd meter 
rechtdoor. Een paar kilometer verder 
zijn er weer stoplichten en bent u bij 
het busstation van Grimbergen Hier 
rechtsaf Bij de tweede stoplichten links
af, u bent dan in de Veldkantstraat. 
Een flink eind verder is links het res
taurant, te herkennen aan de felle 
groene letters op de gevel. Vlak ervoor 
rechts is een grote parking. GVS 

Smikkelkroeg De Kromme Eik, 

Veldkantstraat 123, 1850 Grimbergen, 

tel. 02/2709398. Geopend: woensdag tot 

zondag van 11.30 tot 22.00 uur. 



G r Dl b erg e n h e e f t voortaan een bas e k 

Norbertijnergemeenschap krijgt 

geschenk uit de hemel 


Op 8 december van vorig 
jaar werd de abdijkerk van 
Grimbergen door kardinaal 
Danneels officieel tot basi
liek verheven. Voor de nor
bertijnergemeenschap komt 
die eretitel als een geschenk 
uit de hemel. De abdijkerk 
viert in 2000 immers haar 
300ste verjaardag. Het mil
lenniumjaar puilt dan ook uit 
van de activiteiten. 

De abdijkerk van Grimbergen kreeg 
de titel van basiliek omwille van haar 
cultuurhistorisch patri monium en de 
reli gieuze aantrekkingskracht. Volgens 
pastoor Gereon van Boesschoten spelen 
daarbij verschillende faclO ren een rol. 
'Er is het Gregoriaans abdi jkoor dat 
wekelijks de hoogmis opluistert en af 
en lOe concerten verzorgt. Er zijn de 
talrijke rechtstreekse radio- en tv-uit 
zendingen vanuit de abdi jkerk. Voorts 
zi jn er de vele rondleidingen en be
zoeken van jongeren en volwassenen. 

Op wetenschappelijk vlak geniet de 
Volkssterrenwacht Mira groot aanzien . 
De initiatiefnemer en grote bezieler van 
deze aan de adbij verbonden sterren
wacht was de norbertijnerpater Pieraerts. 

De uitstraling van Mira droeg ook bij 
lOt een ruimere bekendheid van de 
abdij', aldus Gereon van Boesschoten, 
die naast dirigent van het Gregoriaans 
abdij koor ook voorzitter is van Mira. 

Levendige devotie 
'De titel basiliek werd aanvankelijk 
voorbehouden voor enkele belangrijke 
kerken binnen en buiten Rome, zoals 
de basiliek van Sint-Piete r en Paulus' , 
legt Gereon van Boesschoten uit. 'Die 
kerken bezitten een privilegium, met 
name een 'heilige deur' die om de 25 
jaar opengaat. In die kerken is ook een 
pauselijk altaar aanwezig. Ze kregen de 
titel van 'basi lica maior'. In de tweede 
helft van de achttiende eeuw verleende 
Rome ook de titel 'basilica minor' aan 
de iets minder belangrijke kerken , maar 
m et een merkwaardig verleden. In ons 
land zijn dat o.a. Koekelberg , Scherpen
heuvel, Oostakker en Tongeren omdat 
het actieve bedevaartsoorden zijn. Op 
voordracht van een congregatie in Rome 
verl eent de paus de titel van basi li ek.' 
Kardinaal Danneels heeft de kandida
tuur van Grimbergen om lOt basiliek 
verheven te worden van meetaf aan ge
steund. In zijn aanbevelingsbrief naar 
Rome benadrukte hij o.a. het unieke 
karakter van de barokke abdijkerk en 
de vooraanstaande plaats van de heili
gen daarin . In de kerk bevindt zich een 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw onder de 
Toren en van de predikant Sint-Servaas, 
de patroonheilige van de parochie naar 
wie de bekende ommegang is genoemd. 
Voor de 25ste editie van de Sint-Servaas
ommegang in 2000 wordt overigens 
een volledig nieuw concept uitgewerkt. 
Gelet op de levendige devotie voor die 
heiligen sprak de Belgische bisschop
penconferentie zich eensgezind uit om 
de titel van basiliek toe te kennen aan 
Grimbergen. 

Traditie en inzet 
Waaraan herken je als buitenstaander 
nu een basiliek? 'Links en rechts van 
het hoofdaltaar vind je in een basiliek 
het zogenaamde canopeum en het 
tintinnabulum ', vertelt Gereon van 
Boesschoten. 'Dat laatste is een klokje 
in een mooi versierde houder met daarin 
het beeld van onze patroonheilige Sint
Servaas. Robert Orinx, die bij zonder 
actief is in de parochie, zal dat kuns t
werk maken . Het canopeum is een 
half dichtgeslagen paraplu bestaande 
uit gele en rode stroken van zijde die 
in processies wordt meegedragen. 
Aan de onderkant va n de linten van 
dat canopeum worden de wapens be
vestigd van de huidige paus, de ge
meente Grimbergen, de abt, de orde 
van Prémontré, de norbertijnermissie 
in Zuid-Afrika en het eigen wapen van 
de famili e van Boesschoten' 
Het klinkt voor sommigen misschien 
als iets dat niet meer echt van deze 
tijd is. Gereon van Boesscho ten bena
drukt echter dat de norbertijnerpaters 
geen monniken zijn , maar wel religi
euzen die in gemeenschap leven en 
die zich vanuit de abdij met hart en 
ziel inzetten zowel voor de eigen 
parochianen als voor mensen in de 
marge van de samenleving. 
Gerard Hautekeur 

Grimbergen hat 

nun seine Basilika 

Am 8. Dezember letzten Jahres wurde 
die Abteikirche von Grimbergen von 
Kardinal Danneels offiziell zur Basilika 

erhoben. Die Kirche erhielt diesen Titel 
aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeu
tung und ihrer kulturellen Anziehungskraft. 
Für den Norbertinerorden ist dieser 
Titel ein Geschenk des Himmels. 
In diesem Jahr feiert man ja das 300
jährige Bestehen der barocken Kirche, 

und das Jahr 2000 ist dann auch voller 
Aktivitäten: eine Ausstellung, ein Konzert, 
die Ausgabe einer Briefmarke mit einer 
Abbildung der Orgel, die Einweihung 
der schön restaurierten Orgel und 
vieles mehr, 
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Tuinkabouter bevrijdingsfront 

vergist zich van vijand 


Volgens een Frans Jo urnalist die een 

tildj e optrok met één van de 'com 

mandogroepen' van bet Front de Libéra

tion des Naill5 de ]ardins (FLNj) gaat he t om 

jonge m ensen lUssen 18 en 25 jaar, 

'absolute pacifisten en zeer sympathiek 

di e als grap m et hun activiteiten be 

gonnen. Maar ze willen er ook iets mee 

zeggen. Ze verzetten zich tegen de 

tuinkabo uter omdat die gezien wordt 

als het symbool van het doorsnee Franse 

leventj e. Het is h un vorm va n protest 

tegen de ki tsch - zoals de kleuren die 

aan d e tuinkabouters worden gegeven 

en tegen de attributen waarmee ze 

worden uitgerust zoals een kruiwagen, 

een hark of een vislijn - en een aanval 

tegen de overgeorganiseerde samenle

ving.' Soms worden de tuinkabouters 

dan ook overschilderd of worden d e 

kitscherige attr ibuten verwijderd voor 

ze ergens in een bos worden gedepo

neerd om te worden teruggevonden 

Slechte smaak 
Ik vrees dat he t Tuinkabouter BevriJ

din gsfront zich van 'vijand' vergist en 

de tuinkabouter ten onrechte heeft 

u itgeroepen tot het kitschsymbool bij 

uitstek. Misschien getuigen ze va n slech

te smaak -wat nog iets anders is dan 

kitsch en wat ik alleszins veel minder 

erg vind dan helemaal geen smaak. 

'Lr mot kitsch désigne I'attitude de ce1ui gui vellt 

plaire à tout prix et au plus grond nombre. POU! 

plaire, il fout confirmer ce gUt tout Ie monde veut 

entendre, être au service des idées reçues. Le kitscJl, 

c'es t la traduction de la bêt ise des idées reçues 

dans Ic langoge de la beauté et de j'émotion', 

zo schreef Mi1an Kundera. Kitsch is 

Een eenzame wandelaar 
stootte vorige maand in 

het Zoniënwoud in Water
maal-Bosvoorde toevallig 
op een bonte verzameling 

van tuinkabouters. Ze ston
den mooi in een cirkel opge
steld als om deel te nemen 

aan een geheim ritueel. 
Het ging om tuinl<abouters 
die in de voorbije maanden 
waren ontvreemd uit tuin
tjes in Overijse, Hoeilaart 

en andere gemeenten in de 
rand . Volgens de kranten 

was dat waarschijnlijk het 
werk van het Tuinkabouter 
Bevrijdingsfront, een wat 
schimmige vereniging die 

een paar jaar geleden voor 
het eerst opdook in Frankrijk. 

vooral de esthetiek die ons in de massa

media wordt voorgehouden, aldus nog 

Kundera. In de mate dat die massa 

media steeds meer infiltreren in ons 

dagelijkse leven, wordt d e kitsch onze 

dagelijkse esthetiek en m oraa l. Je kunt 

bezwaarlijk vo lhouden dat de tuinka 

bo uters bea ntwoorden aan deze om

schrijving van kitsch. Integendeel zelfs, 

men zou ze biJl1a kunnen beschouwen 

als een onbewust protest tegen de 

es the tische normen die ons als een 

eenheidsworst door de media worden 

o pgedrongen . 

'Mijn ruin was dus in de wijde omtrek 

beroemd, en iedere reizig er bleef stil

staan en keek door het rode hek naar 

de bedelaars van steen en naar de bonte 

dwergen', zo schreef Goethe in 1789 

in Hermann und Dorothea. Maar en

ke le regels verder lezen we : 'Wie kijkt 

hier nu nog naar' Verdrietig als ik ben, 

ga ik nau'vvelijks m eer naar buiten, want 

alles rnoet anders zijn en smaakvol.' 

Volgens Goethe waren de bontgekleurde 

dwergen dus ie ts uit een ver verleden, 

een product van verkeerde smaak dat 

allang uit de mod e was. Toen al' 

Kabouter Plop 
Men kan zich overigens de vraag stel

len hoe lang de tuinkabouter nog als 

een symbool van kitsch of slechte smaak 

zal worden uitgespuwd. De grens tu s

sen de plastic tuinkabouter en he t ar

tistiekerige tuinornament uit veredeld 

beton of geroest ijzer, is immers bi j

zonder klein . Nu de Amerikaanse cult

figuur Jeff Koons kitsch heeft verheven 

tot kunst, wordt ook kitsch stilaan 

Salonfähig en zeker 'Gartenfáhig '. De 

eers te tuinkabouters d uiken trouwens 

al op in de trendy-tuinzaken, in het 

gezelschap van de Venus van Milo, een 

antieke stenen bJoemenkorf of een rie

ten varken. Binnenkort is een gedesignde 

enlof gesigneerde tuinkabou ter, liefst 

tussen een geschoren buxu shaagj e, hét 

statussy mbool bij ui tstek in residentieel 

Vlaanderen ... Terwijl de tuinkabouter 

in het zog van het m edialenomeen 

Kabouter Plop ook in de minder ex

clusieve tuinen aan een nieuwe opmars 

is begonnen. Als we de definiti e van 

Kundera aanhouden dan staat de tuin

kabouter op het pun t om kitsch te 
worden .. 

Paul Geerts 



-------
Vzw Jazz Vlaanderen 


blaast verzamelen 

muzikanten geen kans maken. Jazz Vlaanderen. 
Zij zouden we l terecht kun Zo heet de kersverse 
nen bij de muziekacademies, vzw uit Overijse die 
maar er ziJl} er voorlopig 

wil ondersteunen om 
jonge jazzmuzikanten 

weinig die ja zz als specifieke 

l1luziekdiscipline onderwij zen.zo de jazzmuziek in 
Wij willen daarom met deVlaanderen een duw
Ja zzacademie amateur-muzitje in de rug te geven. 
kanten en professiOllelenToekomstige Vlaamse 
een alternatief bieden ', legt 

Kris Lemmens uit. 

Jazzmuziek bestaat al bij na 

jazzlegendes verenigt u! 

Naasl hel verru imen van Jazz 

een eeuwen is nog steeds Hoeilaart en de Jazzacademie 

populair, ook in Vlaanderen. staan er ook ni euwe projec

Dat valt niet alleen op te ten op stapel. Zo wil Jazz 
maken ui t de verkoop van Vlaanderen in de toekom st 

jazzcd 's en het succes van werk maken van een docu

de jazzclubs. Sinds een rien mentatiecentrum voor jazz. 

tal jaar wordt jazz ook als 'Heel wat oudere mensen 

specifieke mu ziekdiscipline vertelden mij doorheen de 
onderwezen in de Vlaamse jaren dat ze nog veel oude, 
muziekconservatoria. Ook waardevolle panituren en 
een aantal muziekacademies historisch jazzm ateriaal be
en privé-initiatieven in Vlaan zitten dat ze niet verloren 
deren bieden Jazzcursussen willen laten gaan. Vandaar 
aan. Veel mogelijkheden dus, het id ee om al dat materiaal 
maar te weinig ondersteuning 
en coördinatie russen de verschillende 
initiatieven. Die taak wi l de kersverse 
vzw Jazz Vlaanderen op zich nemen. 

Leemte opvullen 
'De meeste andere ml.1ziekdisciplines 
hebben in Vlaanderen wel een struc
turele ondersteuning Zo bestaat er 
bijvoorbeeld voor de popmuziek bet 
'Poppunt Vlaanderen' dat de ini tia tie

ven rond de popmuziek coördineert 
en een goed uitgebouwde website 
heefr. Voor de jazzmuziek bestond er 
in Vlaanderen tot voor kort niet zo 'n 
steunpunt' , vertel t Kri s Lemmens , 
voorzitter van de vzw Jazz Vlaanderen. 
Wallonië heeft al heel lang een speci
fiek steunpunt voor jazzmuziek. 
Les Lundis d 'Hortense organiseert en 
coördineert daar cursussen, optredens 
en festivals en is ironisch genoeg ooit 
ontstaan in Hoeilaart. 'De Franstalige 
organisatie richt zich met haar activi
teiten rond jazz op Wallonië en Brussel. 
Wij willen de leemte die bestaat in 
Vlaanderen opvullen', aldus Kri s 
Lemmens. 

Podium 
Hoe wil Jazz Vlaanderen di e leemte 
concreet invullen 7 In de eerste plaats 
worden de bestaande projecten uitge
breid. Zo zal de jaarlijkse wedstrijd voor 
jonge jazzmuzikanten en -groepen die 
gehouden word t in het kader van Jazz 
Hoeilaart, verder worden verdiept. 
'Het is de bedoe ling om via die wed
striJd jonge jazzmuzikanten een podium 
te geven en hen in contact te brengen 
met andere musici', verduidelijkt 
Lemmens. 'Daarom will en we voortaan 
ook een cd uitgeven met de lau reaten 
van Jazz Hoeilaart om hen zo verder 
op weg te helpen'. De ]azzacademie 
in De Bosuil in Overijse zal ook ver
der worden uitgebouwd. In maart 
2000 gaa t een nieuwe reeks jazzcur
sussen van start die geleid zal worden 
door befaamde professionele jazzmu
zikanten van bij ons. Jazz Vlaanderen 
wij met die cursussen aan de academie 
van Overijse een brug slaan tussen de 
conservatoria en de muziekacademies. 
'Het niveau aan de conservatoria ligt 
meestal zeer hoog, zodat beginnende 

te verzamelen en ter be
schikking re stellen van het publiek', 
vertelt Kris Lemmens. Voor in formatie 
over de geplande activiteiten van Jazz 
Vlaanderen en nuttige adressen za l 
iedereen vanaf maart 2000 te recht
kunnen op de website van de vzw. 

Subsidies gevraagd 
Aan fri sse ideeën dus geen gebrek, 
maar wie gaat dat all emaal betalen 7 

'Voorlopig steunt all een de vzw' de 
Rand' ons financieel. We hebben wel 
al een aanvraag in gediend voor subsi
diëring bij de Vlaamse Gemeenschap, 
maar daar is nog geen reactie op ge
komen' , zeg t Kris Lem mens. 'Onze 
Waalse tegenhanger, Les Lundis d'Hor
tense, wordt flink gesubsidieerd door 
de Franstalige Gemeenschap. Hopelijk 
doet men aan Vlaamse kant hetzelfde' . 

Tina Deneyer 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 

de vzw Jazz Vlaanderen, Witheren dreef I, 

3090 Jezus-Eik/Overijse en op het tele

foonnummer 02/657.31 .79. 
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G A s T E N B o E K 

Respect Dloet van twee kanten kODlen 

De Marokkaanse Habiba 
Alahyane werd in België ge
boren. Ze liep hier school, 
werkte in een kledingzaak 
en in een naaiatelier en staat 
momenteel in de bejaarden
zorg in Grimbergen. Met de 
bejaarden en haar collega's 
onderhoudt ze opperbeste 
contacten, maar door veel 
mensen voelt ze zich nog 
altijd met een scheef oog 
bekeken. 

Ik begrijp niet goed waarom mensen 
zich zo vreselijk druk maken als mos
limvrouwen een sjaal dragen. Het lijkt 
wel of men denkt dat we achterlijk zijn . 
Als ik met mijn.. moeder ga winkelen, 
voel ik dat men ons dikwijls aanstaart. 
Wellicht o mdat zij een 'sjalaba' draagt, 
alhoewel dat een gewo ne winterjas is. 
Westerse toeristen mogen in Marokko 
toch ook in short rondlopen. Niemand 
scheldt daarom op hen. Onlangs hoor
de ik een moeder tegen haar kind aan 
de schoolpoort zeggen dat ze niet met 
onze zoon Jassin mocht spelen. Ik sprak 
die moeder daarover aan, waarop ze in 
alle toonaarden ontkende. Nadien heeft 
ze zich wel verontschuldigd toen ze 
tot haar verrassing merkte dat ik vlot 
Nederlands spreek. Meestal reageer ik 
niet op dergelijke kwetsende reacties. 
In grootwarenhui ze n kru ipen mensen 
soms ongegeneerd voor als we aan 
het aanschuiven zijn . Mijn man kookt 
dan innerlijk van woede, maar we 
vinden het beter om niet te reageren. 
Op zo 'n momenten vraag ik me echt 
af wat het nut is van mi jn Belgische 
identiteitskaart want ik word niet be
handeld als een volwaardige Belgische. 

Verkeerd beeld 
Ik merk dat veel mensen een totaal 
verkeerd beeld hebben van de islam. 
Ik leef naar de voo rschriften van de 
koran . Ik bid vijf maa l per dag , maar 
nooit tijdens de werkuren . Ik hou m e 
nauwgezet aan de regels van de vasten 
tijdens de ramadan . De islam is echter 
geen strenge godsdienst. Als je ziek 
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bent, hoef je niet te vasten en zwakke 
o f bejaarde mensen mogen eten en 
dr inken tijdens de ramadan. Mijn broer 
is met een Belgische getrouwd. Hij 
heeft haar nooit verplicht om een 

'Westerse toeristen 
mogen ik Marokko toch 
ook in short rondlopen' 

sjaal te dragen of om te vasten. In het 
Westen weten de meesten niet dat de 
koran vrouwen en mannen op hetzelf
de nivea u behandelt. Vrouwen mogen 
dus buitenshuis werken en auto rijden. 
Marokkaanse meisjes mogen evengoed 
studeren als jongens. 
Als oudste van het gezin had mijn 
vader mij graag dicht bij huis. Ik liep 
daarom school in het O.L. Vromvin
stitu ut in Vilvoorde en volgde een 
o pleiding snit en naad met nog een 
specialisatiejaar 'reto uche'. Zo kwam 
ik in een kledingzaak terecht. Nadien 
werkte ik een naai atelier. Toen dat be
drijf failliet ging, moest ik gaan stem 
pelen. De VDAB raadde me aan om in 
een rust- en verzorgingstehuis te gaan 
werken. In Grimbergen dien ik de 

maaltijden op voor de bejaar
den in het rusthuis. Directie 
en diensthoofd waarderen de 
manier waarop ik omga met 
bejaarden. Men aanziet mij niet 
als een Marokkaanse , maar als 
een werkneemster temidden 
van de andere personeelsleden. 
De conracten met het personeel 
en de bejaarden zijn heel posi
tief. Ik voel me hier echt thuis. 

Overal 'vreemdeling' 
Ik besef dat er veel ti jd gaat 
over de integratie. Italianen 
en Spanjaarden, die het eerst 
naar België emigreerden, 
worden intussen aanvaard in 
de Belgische samenlev ing. 
Ik troost me met de gedachte 
dat mijn zoontj e Jassin het 
makkelijker za l hebben. H ij 

heeft met zijn lichte huid en lichtbruin 
haar tro uwens een Spaans uiterlijk. 
Mijn doch tertj e met haar donker haar 
en donkere ogen lijkt dan weer veel 
meer op mij. Net als mi jn kinderen 
ben ik hier geboren en getogen. Er is 
geen weg terug. Als wij op famili ebe
zoek gaa n in Marokko bestempelen 
ze ons als 'de Belgen '. In Marokko 
horen ze trouvvens onmiddell ijk aan 
de uitspraak van ons Arabisch dat we 
'vreemdelingen ' zijn. 
Habiba Alahyane 

Eine Belgierin mit 
marokkanisehen Wurzeln 
Die Marokkaneri n Habiba Alahyane wurde 
in Belgien geboren, ging hier zur Schule und 
arbeitete zuerst in einem Bekleidungsge
schäft und in einem Nähatelier. Nun arbeitet 
sie in der Altenpflege in Grimbergen. Mit 
ihren Kolleginnen und mit den Senioren 
kommt sie sehr gut zurecht, aber von vielen 
Menschen füh lt sie sich immer noch schief 
angesehen. 'Ich verstehe ja, dass für die lnte
gration viel Zeit erforderlich ist. leh tröste 
mich mit dem Gedanken dass meine Kinder 
es einmal einfacher haben w erden. Genau 
w ie meine Kinder bin ich hier geboren und 

aufgewachsen. Es gibt keinen W eg zurück. 
W enn wir nach Marokko fahren und die 
Familie besuchen, sind wir dort 'die Belgier' .' 


