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Dirk De Weert 

Op dinsdag 27 februari l.I. viel er bij Ring-tv 
een brief uit Roeselare in de bus, waarin Rou
larta-baas Rik De Nolf het exploitatiecontract 
met de regionale zender opzegt. Roularta 
Media Group wil vanaf I september e.k. niet 
langer opdraaien voor de miljardenverliezen 
van Ring-tv. De redactie reageerde verbouwe
reerd op de onheilstijding uit Roeselare en 
hing de zwarte vlag uit. In politieke kringen 
wordt intussen naar een structurele oplossing 
gezocht om het voortbestaan van de zender 
te verzekeren. 

Roulartatopman Rik De Nolf heeft het exploitatieconrract 
met Ring-tv opgezegd wegens 'structureel verlieslatend'. 
Aan de uitgavenzijde was er nochtans geen prolJleem . Uit 
een recente doorlichting van Ernst &Young bleek paradoxaal 
genoeg zelfs dat Ring-tv van alle regionale zenders de be
schikbare mensen en middelen het best benut. Het schoentje 
knelt echter aan de inkomstenzijde , van bij de start eigen
lijk al, nu precies zes jaar geleden. Het arrondissement Halle
Vilvoorde blijkt een heterogene lappendeken die niet alleen 
journalistiek moeilijk te coveren valt, maar di e ook voor 
de lokale adverteerders geen interessante reclamemarkt is. 
'Het arrondissement Halle-Vilvoorde is een artifi cieel en 
administratief geheel van 35 gemeenten die weinig voeling 
hebben met mekaar. Een Pajottenlander heeft geen bood
schap aan wat er in de Druivenstreek gebeurt en omge
keerd. Dat geldt evenzeer op commercieel vlak voor de lo 
kale adverteerder', legt hoofdredacteur Dirk De Weert uit. 
'Het is een structureel probleem', volgens RouJartatopman 
Rik De Nolf, 'want van bij de start blijkt de regio wat betreft 
lokale reclame niet in staat om te zorgen voor de financi e
ring van een zender die elke dag een journaal brengt . .' 
Het operationele verlies in 2000 bedraagt 26 miljoen 
frank en dat wil Roularta niet langer blijven bijpassen. 

Ring-tv niet interessant 
voor de commerce 

Overheidssteun, een mager beestje 

De Roularta Media Group (RMG) wil nog wel de nationale 
en lokale reclameregie blijven verzorgen, maar wil niet langer 
de volledige exploitatie van de zender blijven dragen . RMG 
vindt dat de overheid het financiële probleem van de regio
nale zenders nu maar eens onder ogen moet zien en her
haalt zijn pleidooi voor overheidssubsidies. Van de beloofde 
onrechtstreekse steun via overheidscommunicatie op de 
regionale zenders is in 2000 trouwens weinig in huis ge
komen: 18 miljoen frank te verdelen onder J 0 zenders is 
een druppel op een hete plaat. Mediaminister Van Mechelen 
belooft beterschap, maar van structurele overheidssubsidies 
voor alle zenders is hij geen voorstander: 'Dat zou tot poli

tisering leiden en 
de redactioneleVan alle regionale zenders onaOlankelijkheid 
in het gedrang worden bij Ring- tv de 
brengen', zo luidt 

beschikbare middelen en het. Momenteel 
loopt er een studie mensen het best benut over de econo
mische leefbaar

heid van de regionale zenders. Als die resultaten bekend zijn 
(eind maart), wil Van Mechelen een parlementair debat op 
gang brengen over de toekomst van de regionale zenders. 

Media en Vlaams karakter 
Cultuurminister Anciaux, die ook coördinerend minister is 
voor de Vlaamse rand , wil de problematiek in zijn geheel 
behandelen en heeft best wat miljoenen veil om het Vlaams 
karakter van de rand - en de onmiskenbaar belangrijke rol 
die de m edia daarin spelen - te ondersteunen. In die zin 
had Anciaux op 9 maart al een eerste onderhoud m et zijn 
collega Van Mechelen en de directies van Ring-tv en TV
Brussel. 
De provincie Vlaams-Brabant heeft intussen bij monde van 
mediagedeputeerde Olbrechts al laten weten via communi
catiecampagnes meer middelen te willen uittrekken voor 
Ring-tv. Andere piste , door de SP gesuggereerd, is een Pu
bliek-Private samenwerking tussen overheid en privé-sec
tor, met naast reclamegeld een aan de kijkers door te reke
nen bijdrage van de intercommunale kabelmaatschappijen. 
Afwachten wat er nu uit de bus komt. Voor hoofdredacteur 
Dirk De Weert is de situatie vrij simpel: 'Ofwel vind t Ring
tv tegen I september een nieu we commerciële partner, wat 
gezien de locale reclamemarktsituatie vrij onwaarschijnlijk 
is, ofwel krijgen we subsidies , of anders stoppen we er 
noodgedwongen mee.' 

Wim Seghers 



• Wat mag' Het bezit van 
een gebruikershoeveelheid 
cannabis blijft strafbaar, 

maar wordt in principe 
niet langer geverbali see rd . 
(advertent ie van de federale rege
ring in de kranten ) 

• De nieuwe regeling moet 
een einde maken aan de 

o nz.ekerheid en leiden tor 

een eenvormige toepassing 
van de wetge\~ng in het ge

hele land. Uitgangspunt is 

dat cannabis een drug is die 
de gezondheid kan schaden, 

maar dat het strafrecht zich 
vooral moet bemoeien met 
druggebruikers die pro
blemen hebben of veroor
zaken. (id.) 

• Ik vind deze regel ing een slag in het gezicht van die honderden ouders 
die een kind hebben verloren aan drugs. (dokter Luc Bf1lucourt in Het Nieuwsblad) 

• Waarom zou Justitie zich nog bez.ighouden met personen die cannabis 
gebruiken zonder problemen ? We zouden onze energie beter stoppen 
in de vervolging van handelaa rs en producenten en in het aanpakken 
van problematisch gebruik. (minister van Justiti e MarcVerwilghen in De Standaard) 
• Begrijpt u het nog' Neem nu die passus over 'problematisch gebruik' 
Mag je in mijn nabijheid een joinrje roken ' Ja, denkt iedereen, terwijl 
lIet antwoord neen is. 'vVaarom nier' Omdac dat problematisch gebruik 
is. En waarom is dat dan problematisch > Omdat ik daar een probleem 
lllee heb, ti ens . (Louis Tobback, SP-sennwr en burgemeester van Leuven in De Margen) 
• De nieuwe cannabiswetgeving is een begin om de hy pocr isie aan 
te pakken . Jo ngeren zu llen er mel een grorere openheid over kunnen 
praten. Het gaat ook over eerli jk toegeven dar een callnabisgebruiker 
niet hetzelfde is als een zware alcoholisr. (Vlaams minister vnn Cult uur Ben 
Ancinux in Bonanzo) 
• De prog ressieve beweging vind l de vraag of je al dan ni et een joint je 
mag roken, blijkbaar cruciaa l. Is er in de jaren twintig iemand op het 
idee gekomen om te berogen voor her rec ht o p vrij gebrui k van alcohol' 
Vroeger vocht de arbeidersbeweging voor nobele principes als het recht 
op arbeid of op staking We zijn laag gevallen, hé jongens. Héél laag. In 

II.a li ë kon je ren minste nog van de Olijfboom 

VAN 	 HOREN coalitie spreken. Zull en we dit de cannabis 
coali ti e noemen ' (Lou is Tobbock, SP-senator en bur 
gemeester van Leuven in De Morgen)ZEGGEN 
• Uiteraard is het huidige regeringsinitiati ef 

niel vo lmaakt. Maar de toes tand zoals hij tot dan was, was nog veel 
onvolmaakter.( Vlaoms vice minister-president Steve Srevacn in Bonoma) 

• Door de klemtoon te leggen op de depenali ser ing van cannabis, 
moedjgr deze regering de maatschappelijke acceptatie van drugsge
bruik aan . (Vlaa ms parlementslid Jo Vandeu rzen (CVP) in He.t Laatste Nieuws) 
• We moeten o ppassen om niet re veel met het waarschuwende vinger
rje te zwaaien over wal moet en niel mag om jongeren nier immuun 
te maken. (Vlaams parlementslid f-IermtID Louwers (VU&ID) in Het Nieuwsblad) 

• Her taboe is hardnekkig. Tegen e lke rede in blijven onze regeringen 
drugs al s een ondergraving van de socia le orde en een bedreiging van 
de vo lksgezondheid zien. Tegelijk hebben we jarenlang geen enkele 
aandacht geschonken aan honderdduizenden kankerdoden door her 
misbrui k van rabak. En ook nu denkr niemand eraan sigaretten re ver
bieden. Of alcohol, di e mins tens evenveel ravages in de samenleving 
aanrichr. Maar dat zijn dus legale drugs. Als je her goed nagaat, is het 
een schandaal. (Tom Decone, professor criminologie aan de RU Gent in De Morgen) 
• Almaar meer mensen hebben genorsmiddelen nodig om zich goed 
te voelen . Dat is een fundamenteel pro bleem in onze maatschappij. 
(dokter Luc Bea ucourl in Hel Nieuwsblad) 
• Je zou denken dat hoe liberaler de aanpa k is, hoe meer mensen can
nabis gaan gebruiken. In zoverre we de cijfers mogen berrouwen, blijkt 
dat dus niet zo. Er zijn geen grOle verschi llen tussen landen die een 
liberaa l beleid voeren en zij die dat ni ec doen. (Herbelt Schoepe, sec retari s 

van de Int ernat ional Narcotics Comrol Board van de Verenigde Naties in De Morgen) 

Bewonerscomité's 
timmeren aan de weg 4 
Her en der in de rand zijn bewonerscomi té's actief 
rond verkeersveiligheid. De komende maanden 
gaan we ter plaatse bekijken wat er werd gereali
seerd en welke pijnpunten er blijven. Dank zij de 
inzet van de omwonenden werd in Asse de levens
gevaarlijke expressweg N9 herleid to t woonstraat. 

Het OCMW in de penarie (2) 8 

FiguranDten 10 
Volgens Roger Van meerbeek van het Belgisch 
Olympisch Comité, gaar de fysieke conditie 
van onze jeugd er door allerlei welvaartsfac
Ioren stelselmatig op ach teruit. Meer sport 
op school is een absolute vereiste om in terna
tionaa l op sportief vlak een rol van betekenis 
te blijven spelen. 

Vlaamse basisscholen in 
de faciliteitengemeenten 22 
In de Vlaamse gemeentelijke basi sscholen in de zes is gemiddeld 
30% van de kinderen Franstalig. De kwaliteit van het Nederlands
talig onderwijs dreigt hierdoor in het gedrang te komen. 

Bedrijven geven schoorvoetend 
voorrang aan Nederlands 27 

DAIS, een unieke sportclub voor 
mentaal gehandicapten 29 

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op 
cassette. Geïnteresseerden kU11Jlen contact opnemen met het 
Atelier Helen Keller, teL 02/466 94 40 of met de redactie. 
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Van een expressweg 
naar een leefbare 

woonstraat in Asse 
Reej Masschelein was een van de noeste trek
paarden van het bewonerscomité dat ijverde 
voor een grotere verkeersveiligheid in het 
centrum van Asse. Nu blikt hij tevreden terug 
op de herinrichting van de expressweg tot 
woonstraat. Hij lag ook aan de basis van de op
richting van de verkeersraad in de gemeente. 
Daarbij bood hij een open forum aan iedereen 
die opkwam voor de verkeersveiligheid van 
de zwakke weggebruikers. Zijn doordachte 
en politiek onafhankelijke aanpal< kan menig 
bewonerscomité inspireren. 

Reej Masschelein staat met beide voeten op de grond. Niet 
moeilijk als je weet dat hij actief is in VELT (de Vereniging 
voor Ecologische Land- en Tuinbouw). Bovendien heeft 
Reej zi jn sporen verdiend in het opbouwwerk. Jarenlang 
coördineerde hij de Brusselse Welzijnsraad. Als het op 
communicatie en overleg met beleidsmensen aankomt, 
weet Reej van wanten. Die diplomatieke vaardigheden kwa
men uitermate goed van pas bij de acties voor verkeersvei
ligheid in zijn eigen gemeente Asse. 'We ageerden niet 
tegen iets, maar kwamen op voor iets positiefs. Daarin 
schuilt de kracht van onze acties voor een grotere leefbaar
heid en verkeersveiligheid. Als je moet ageren tegen een 
reeds genomen beslissing van de overheid, zoals nu bij 
voorbeeld tegen de aanleg van de ring rond Asse, is de 
context totaal anders. De communicatie tussen bewoners 
en bestuur verloopt dan veel moeilijker' 

Enquête 
'Eind 1988 hielden we met enkele bewoners een enquête. 
Veel oudere mensen durfden door de verkeersonveiligheid 
van de N9 niet meer buiten te komen en vereenzaamden. 
Wegens de onleefbaarheid stonden veel huizen leeg en ver
loederden. Iedere dag raasden 16 tot 17.000 voertuigen 
door de dorpskern, waarvan ongeveer 75 procent door
gaand verkeer. Toen een paar kloosterzusters op het zebra
pad verongelukten , was voor de meeste bewoners de maat 
vol. Als bewonerscomi té wensten wij een grondige herin
richting en structurele ingrepen om het snelverkeer af te 
remmen en de buurt leefbaarder te maken. In plaats van 
een brede snelweg plei tten wij voor een verkeersveilige en 
aantrekkelijke woonstraat: twee rijstroken in plaats van een 
drievaksbaan. We wilden dat de overheid daarvoor een bud
get zou uittrekken . Toen we de mensen in de buurt mobi
liseerden, reageerden de plaatselijke politici eerst erg gelaten .' 
Reej Masschelein herinnert eraan dat het gemeentebestuur 

Reej Masschelein 

van Asse in 1983 al meewerkte aan een campagne van de 
Koning Boudewijnstichting om de doorgaande weg (de zo
genaamde doortocht) in de dorpskern verkeersveiliger te 
maken. 'De Stichting stelde toen een budget ter beschikking 
om de inspraak van de bevolking te organiseren. Mede dank 
zij die ruime consultatie werden plannen uitgetekend voor 
de heraanleg van de N9. Onder de toenmalige nationale 
Minister van Openbare Werken kwam van de uitvoering 
van dat plan helaas niets in buis. Het verdween onder een 
dikke stoflaag.' 

Prioriteit 
'Toen we eind tachtig met ons bewonerscomité de draad 
weer oppakten, hadden we ontzettend geluk met het aan
treden van Johan Sauwens als eerste Vlaamse Minister van 
Openbare Werken. Hij kwam zich in januari 89 zel fs per
soonlijk van de verkeerssituatie vergewissen. Van de ver
keersveilige doortocbt in Asse en andere Vlaamse steden 
wilde hij een beleidsprioriteit maken l Dat betekende meteen 
een doorbraak in het dossier voor Asse. Stapsgewijs kregen 
wij heel de gemeente in beweging. De raadpleging van de 
bevolking had plaats in 1990. In J 99 J werden de werken 
toegewezen en in 1992 werden de plannen uitgevoerd. 
Oudere ingenieurs van Openbare Werken stonden eerst on
wennig tegenover een dialoog met een bewonerscomité, 
terwijl de jongere ingenieurs wel bereid waren hun plan
nen ter discussie te stellen. Tijdens een informatievergade
ring in het jeugdcentrum 't Bronneken in Asse waren de 
ingenieurs niet alleen verrast door de grote opkomst, maar 
ook door de constructieve houding van de bevolking.' 
'We beperk ten onze activi teiten niet tot de herinrichting 
van die ene straat. De herinrichting van de N9 had auto
matisch gevolgen voor de aanpalende straten die daardoor 
af te rekenen kregen met sluik verkeer. Met de medewerking 



van de schepen van verkeer stimuleerden we het debat over 
een gemeentelijke verkeersplan en de verkeersveiligheid in 
de hele gemeente. We startten met de verkeersraad, die 
uitgroeide tot een open forum voor alle geïnteresseerden.' 

Open verkeersraad 
'Gedurende vijf jaar kwam de verkeersraad om de twee 
maanden op een vaste dag bijeen van 20 tot 22 uur. We 
hielden ons heel strikt aan de tijd. Het eerste half uur over
liepen we of de afspraken met het gemeentebestuur en de 
gemeentelijke diensten waren nagekomen. Het tweede half 
uur brachten we nieuwe verkeersproblemen te berde en het 
laatste uur bespraken we telkens een thema van verkeers
veiligheid, zoals veilige fietspaden. Op iedere bijeenkomst 
waren er telkens gemiddeld veertig aanwezigen. Er kwamen 
zelfs mensen van Zellik naar de vergadering van de ver
keersraad in Asse.' 
'Op de verkeersraad behandelden we niet de individuele 
klachten van bewoners. maar wel de gemeenschappelijke 
problemen. Het onderwerp van de ring hebben we even
wel van de agenda van de verkeersraad geweerd. Eerst en 
vooral wilden we de acute verkeerssituatie en -problemen 
bespreken. Het tracé van de nu fel betwiste ring rond Asse 

was toen wel al 
uitgetekend door 
het Ministerie 'De verkeersopvoeding 
van Openbare 
Werken.'en de acties van onderuit 
'De verkeersop

missen op termijn hun voeding en de 
acties van onder

effect niet' uit missen op ter
mijn hun effect 

niet: benadrukt Reej Masschelein. 'Daarom werkten we ook 
aan de verkeersveiligheid op weg van en naar school. De be
langrijkste medespelers waren de oudercomités. de scholen 
en de leerlingen. Tegelijk ontplooiden we activiteiten om 
het verkeersgedrag van de weggebruikers te wijzigen. Dat 
dubbele spoor was aanwezig in alle activiteiten van de 
verkeersraad: ten eerste aan een grotere verkeersveiligheid 
sleutelen en ten tweede mensen warm maken voor een 
ander verkeersgedrag. 
Gaandeweg namen we alle wijken in Asse onder de loep 
en gaven advies bij de raadpleging van de wijkbewoners. 
De verkeersraad organiseerde zelfs een studiedag in samen
werking met de vzw Langzaam Verkeer over de aanleg van 
verkeersdrempels. Als verkeersraad knoopten we gesprekken 
aan met Etienne Schouppe en de directie van de NMBS om 
de treinverbindingen tussen Asse en Brussel te verbeteren 
en om de stationsomgeving aantrekkelijker te maken.' 

Communicatie 
'We hebben bijzonder veel aandacht geschonken aan een 
goede communicatie met de gemeenteraadsleden, het col 
lege van burgemeester en schepenen en de bevoegde dien
sten van de gemeente en de Vlaamse overheid. We nodigden 
de raadsleden altijd ui t op de vergaderingen van de ver
keersraad. Meestal konden we rekenen op de aanwezigheid 
van de schepen van verkeer. We onderhielden ook nauwe 
contacten met de rijkswacht en de politie. Onze voorstellen 

werden bij voorbeeld altijd heel gunstig onthaald door de 

districtscommandant van de rijkswacht. 

De lokale pers was een belangrijke bondgenoot. Over nage

noeg al onze activiteiten verscheen een goed journalistiek 

verslag. Dat heeft ongetwijfeld de belangstelling en de par

ticipatie van de bevolking verhoogd. Het bewij st dat de lo

kale pers niet alleen geïnteresseerd is in de' faits divers', maar 

dat ze ook een belangrijke rol kan spelen in het mobiliseren 

van de bewoners en het sensibiliseren van het beleid.' 


Samenhorigheidsgevoel 
'Als je een bewonerswerking rond verkeersveiligheid wil 
doen slagen, heb je een paar trekkers nodig. Ze moeten onder
legd zijn in het werken met mensen en kunnen communi
ceren met de overheid en de ambtenaren. Bovendien moet 
je als bewonerscomité uitgaan van gemeenschappelijk er
varen problemen. Dat samenhorigheidsgevoel hebben we 
altijd benadrukt door samen iets te doen: een campagne voor 
een grotere verkeersveiligheid aan de scholen, een studie 
dag, ... Tegelijk moet je ervoor zorgen dat je op korte ter
mijn enkele concrete, zichtbare resultaten boekt. Maar je 
moet ook geduld blijven oefenen. Sommige effecten van je 
activiteiten zie je pas op langere termijn.' 
Als Reej Masschelein terugblikt, vindt hij dat de herinrich
ting van de doortocht in Asse zeker de verkeersveiligheid 
heeft verhoogd. 'De doorgangsweg is versmald. Er is een 
fietspad aangelegd. Er zijn de beveiligde overgangen voor 
de voetgangers. Het aantal ongevallen is sterk gedaald. 
Toch wordt er nog betrekkelijk hard gereden. Wellicht was 
een ingrijpender herinrichting wenselijk geweest. maar het 
Ministerie van Openbare Werken zoch t een compromis tus
sen een leefbare woonstraat en een drukke doorgangsweg. 
Op de piekuren staan automobilbten nu in ellenlange files. 
Het centrum is een echte flessenhals. Als de ring rond Asse 
wordt aangelegd krijgt de N9 het karakter van een lokale 
straat. Dat is een nieuwe uitdaging voor ons buurtcomité.' 

Gerard Hautekeur 
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van de Nederlandstalige 
sportraden en -verenigingen 
in de faciliteitengemeenten 
ook de anderstaligen over
halen om m ee te sporten. 
Op die manier hopen we 
m ee te werken aan hun 
integratie ', zegt Eddy Frans. 

TD 

, ,
rIjpere jeugd 

leggen op cultuur. 'Al onze 
activiteiten zullen in het 
teken staan van muziek en 
beweging. Zo zullen we 
bijvoorbeeld optredens en 
workshops organiseren', 
vertelt Pascal Demey. Het 
lidmaatschap van Muziek 
en Beweging is gratis en 
leden ontvangen maandelijks 
een activiteitenprogramma. 
Momenteel zijn al ongeveer 
sa m ensen aangeslo ten. 
Muziek en Beweging gee ft 
op 15 april een Paasdrink 
in JC De Villa en op 28 
april is er een bezoek aan 
de brouwerij van Hoegaar 
den gepland. 

TD 

VAN ASSE TOT ZAVENTEM 

Vzw 'de Rand' steekt een tandje bij 
tuur voor de verDe vzw ' de Rand ' 
enigingen', legt Eddyheeft voor de zes 
Frans, algemeenfaciliteitengemeen
directeur van de ten in de rand rond 
vzw 'de Rand ' , uit. Brussel een nieuwe 
Er zal ook wordenvoltijdse stafmede
nagegaan in welke werker voor Sport 
mate het mogelijk aangeworven. De 
is om in elke facilinieuwe m edevver

ker komt er omdat 
de sportwerking in 
de meeste fa ciliteitenge
nleellten te wensen over 
laat. 'De sportcoördinato r 
zal instaan voor de eerste
lijnsondersteuning van de 

Werkwinkel In de steigers 

De gemeente Vilvoorde 
heeft bij de Vlaamse rege
ring een aa.nvraag ingediend 
om met een regionale werk
winkel van start te gaan. 
De regionale werkwinkel is 
een centrale dienst voor 
werkzoekenden en werk
gevers. 'We willen samen 
werken m et de naburige 

gemeenten Grimbergen, 
Machelen , Zemst en Steen
okkerzeel om zo de regio 
nale functie van de werk
winkel te beklemtonen ', 
zegt de Vilvoordse schepen 
van Sociale Zaken en Tewerk
stelling Hans Bonte (SP). 
'We rekenen erop dat we 
van de Vlaamse regering 

binnenkort de 
nodige toelatin
gen krijgen en 
zo snel m ogelijk 
van start kunnen 
gaan.' Indien Vil
voorde de goed
keuring krijgt 
van de Vlaamse 
overheid kan de 
gemeeme rekenen 
op een startsub
sidie van een 
kleine la mil
joen fra nk. 
Dankzij een re
gionale werk
winkel kunnen 
Vilvoorde en de 
andere gem een
ten die in het 
project betrokken 
zijn alle moge

ê 
o lijke diensten 

teitengemeente een 
roTO. P..\SOL VIG.' ERON sportraad op te rich-

Nederlandstalige sportver
enigingen van de zes fa cili 
teitengemeenten. Dat houdt 
onder m eer in het zoeken 
naar geschikte infrastruc

ten. Maar met de stafmede
werker voor Sport beoogt 
de vzw' de Rand' ook nog 
een ander doel. 'We willen 
door de betere uitbouw 

Beweging voor 
De gemeente Kraainem 
heeft er een vereniging bij : 
Muziek en Beweging Kraai
nem . De doelgroep van het 
nieuwe initiatief is de 'rij
pere' jeugd. 'We mikken 
vooral op mensen tussen 
25 en 45 jaar', legt Pascal 
Demey, voorzitter van de 
jeugdraad en drijvende 
kracht achter Muziek en 
Beweging, uit. 'Het aanbod 
voor mensen van die leef
tijd is in de gemeente een 
stuk minder gevarieerd dan 
voor de jeugd van 16 to t 
25 Jaar ' . Muziek en Bewe
ging zal zich, zoals de naam 
laat vermoeden, vooral toe-

die met tewerkstelling heb
ben te maken op één plaats 
samen brengen. Dat m oet 
het voor werkzoekenden 
en werkgevers makkelijker 
maken om elkaar te vinden. 
De gemeente Vilvoorde wil 
daarom ook in overleg m et 
de andere gemeenten snel 
op zoek gaan naar een 
geschikte locatie voor de 
werkwinkel. 

TD 



Nachtlicht ( en) brengt klaarheid 

Een nieuwe vzw met de 
voorlopige werknaam Nacht
lichten moet het Felix De 
Boeck museum in Drogen
bos nieuw leven inblazen. 
'De vzw zal samengesteld 
zijn uit de gemeente 
Drogenbos, de provincie 
Vlaams-Brabant en de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Onze vzw 'de Rand' zal in 
naam van de Vlaamse Ge
meenschap toetreden', 
verduidelijkt Eddy Frans, 
algemeen directeur van de 
vzw De Rand. De nieuwe 
vzw moet de goede wer  museum is namelijk al een 
king verzekeren van het hele tijd geen sprake meer, 
Felix De Boeck museum en omwille van een malaise 
het beleid meer richting tussen de conservator Jan 

A TEEL VAN BOUCHOUT BUITEN SCHOT 
In h'et vorige nummer schreven we dat keizerin Charlone niet 
ond.er m oeite uit het brandende kasteel van Tervuren kon wor

den gered De brand woedde in de nacht van 3 op 4 maart 1879. 
e ke erin werd per koets naar Laken overgebracht. Haar broer, 

konmg Ie pold Il , wilde haar liefst niet te dicht in de nabijheid 
d koninklijke familie en zocht naarstig naar een andere woon

plaats yoor de mentaal zieke Charlone. Omdat de heropbouw 
van.hetTervuurs kasteel een tijdrovend karwei zou worden, wer
den dan m aar de domeinen van Meise en van Bouchout aange
kocht en woonklaar gemaakt. Reeds op 5 april 1879 kon de kei

Na..d d00d van Charlone op 19 januari 1927 kwam het kasteel 
eer en meer in verval. De Belgische staat kocht het domein met 

het kasted in 1938. Samen met het aanpalende kasteeldomein van 
Meise onsrond hier de wereldvermaarde 'Nationale Plantentuin 

Maurits Wynants 

• 
hele duur van de 

'<'an Oos enrijk'. 

geven. 'Van een geri cht be
leid ten behoeve van het 

i\1fJjA':lii:o·'aaiA' 


De Kelver en de gemeente 
Drogenbos. De vzw Nachtlichten 
moet voor een nieuw kli
maat zorgen zonder span
ningen' , aldus Eddy Frans. 
De drie partners die in de 
vzw zetelen zullen elk een 
bedrag van ongeveer drie 
miljoen inbrengen . Op die 
manier moet het museum 
meer financiële middelen 
en een nieuw elan krijgen. 

TD 

zDon Quichot en Sancho Panza 
Als het aan Vlaams minister 
van Binnenlandse Aangele
genheden Johan Sauwens 
ligt , krij gen de inwoners 
van Wezembeek-Oppem hun 
huisvuilbelasting van 1998 
terugbetaald. Dat heeft niets 
te maken met een plotse op
welling van generositeit van 
de minister, maar alles met 
de eigengereidheid van de 
plaatselijke burgemeester en 
diens schepencoll ege. Vol
gens de richtlijnen in de 
rondzendbrief-Peeters van 
eind 1997 moeten in de zes 
facili teitengemeenten alle 
aanslagen voor de milieu-
en huisvuil belasting in eer 
ste ins tantie in het Neder
lands worden verstuurd . 
Desalniettemin kreeg de 
gemeenteontvanger van 
Wezembeek de opdracht 
om de aanslag biljetten re 
versturen volgens taalaan
horigheid, dus zo\ovel in het 
Frans als in het Nederlands. 
De gemeenteontvanger 
weigerde deze in zijn ogen 
onwettige opdracht uir te 
voeren. Toen de dwarslig
gende ontvanger op vakan
ti e was, gaf het college aan 
een privé-firma de opdracht 
het nodige te doen om als
nog de milieubelasting te 

kunnen innen . Belastingin
ning buiten de ontvanger 
om is echter onwettig en dus 
oordeelde minister Sauwens 
dat die belastingen moeten 
worden terugbetaald. Omdat 
de gemeente dat halsstarrig 
weigert, vroeg de minister 
aan gouverneur De Witte 
een commissaris naar We
zembeek-Oppem te sturen 
om dwang toezicht uit te 
oefenen op de terugbetaling. 
De verontwaardiging bij 
burgemeester Van Hoobrouck 
& co over deze zelf uitge
lokte sanctie heeft iets don
quichotterigs. Na zijn zo
veelste gevec ht tegen de 
windmolens briest de edel
achtbare dat Sauwens wat 
hem betreft op zijn kop 
kan dansen. En zijn trouwe 
knecht Sancho Panza, alias 
FDF-voorzitter Maingain, 
eist heel pragmatisch dar er 
nu maar eens komaf moet 
worden gemaakt met de in
lij ving van de faciliteiren
gemeenten bij Brussel. 
Porsierlijk , des te meer om
dar tot op heden nergens 
werd gemeld dat de voor
zilter een neut teveel op 
had toen hij deze eis for
muleerde' 
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'We zijn er niet langer alleen 
voor de minder begoeden' 
In onze reeks over de OCMW's 
in de rand trekken we naar 
Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. 
Ook in deze gemeenten 
staat het asielprobleem boven
aan het lijstje sociale noden. 
De maatschappelijke assis
tenten kreunen onder de 
zware federale eisen inzake 
het opvangen van asielzoe
kers. Het normale sociale 
werk van het OCMW dreigt 
hierdoor in de verdrukking 
te komen. 

In Dilbeek tikt de begroting voor 2001 
af op biJna 509 miljoen frank in ge
wone dienst en 106 miljoen frank in 
buitengewone dienst. Sinds 1999 stelt 
de gemeente jaarlijks een toelage van 
ongeveer 115 milJoen frank ter be
schikking om te kunnen inspelen op 
sociale noden. Dilbeek is weliswaar 
een rijke gemeente nlaar heeft toch 
zijn specifieke problemen. Kersverse 
schepen van financiën en begroting en 
voorma lig OCMW-voorzitter Georges 
De Vliegher (CVP) geeft toe lichting. 
'Er is ook een schaduwzijde aan die 
rijkdom van onze gemeente. Onze 
maatschappij is erop gericht da t je 
niet mag o nderdoen voor je buur en 
dat kan grote problemen met zich mee 
brengen. Het maatschappelijk werk is 
daardoor veel complexer geworden. 

.......-----

De dossiers en problemen worden 
zwaarder omdat er steeds vaker schuld

eisers en het daarbij horende juridisch 
kluwen aan te pas komen.' Het OCMW 
va n Sint-Pieters-Leeuw moet het zien te 
rooien met een begroting van 38 0 mil
joen frank , waarvan 92 miljoen ge
meentelij ke toelage. De werking bleef 
binnen het vooropgestelde meerjaren
plan, hoewel de reserve aan middelen 
moest worden aangesproken ten ge
volge van een laattijdige terugbetaling 
door de overheid. 

Vernieuwen en uitbreiden 
Sinds 1999 maakt Dilbeek deel uit 
van de Welzi jnskoepel West-Brabant 
die de OCMW's verenigt uit dertien 
omliggende gemeenten. Doel is om 
bepaalde gemeenschappelijke taken 
op te splitsen naar de versch illende 
deelnemers en zowel de financiële als 
de werklast te verlichten. 'De Welzijns
koepel biedt de mogelijkheid om er
varing en know how uit te wisselen 
en als groep naar buiten treden. Zo 
worden de kosten verdeeld. De coör
dinatie van het sociaal verhuurkantoor 
en de opvang van zieke kinderen aan 
huis kunnen bijvoorbeeld door de 
koepel worden beheerd.' De Welzijns
koepel speelt in op een voortdurend 
veranderend en gefragmenteerd OCMW
landschap. In Dilbeek is de sterke ver
grijzing van de bevolking (tegen 20 JO 

is maar liefst 30 procent van de be
volking ouder dan 60 jaar) een pro
bleem dat vraagt om maatregelen. 
Vooral de thuisverzorging is een erg 
dure zaak voor de betrokkenen en ook 
daar kan de overkoepelende samenwer
king een oplossing bieden. De OCMW's 
zi jn voortdurend genoodzaakt te ver
nieuwen en uit te breiden. In Dilbeek 
komt een nieuw dagverzorgingscen
[rum , een administratief centrum en 
een aantal bejaardenwoningen. Sint
Pieters-Leeuw werkt aan nieuwe ser
viceflats en zal binnenkort de deuren 
openen van een nieuw di enstencen
trum in het Negenmanneke. Ook een 
nieuw rusthuis staat op het programma. 

Het wordt teveel 
Naast de algemene werking en de daar
aan verbonden problemen zorgen de 
asielzoekers in beide gemeemen in 
toenemende mate voor overbezette 
werkschema 's. Zowel het hoge aantal 
asielzoekers als hun diversiteit en de 
almaar nijpender wordende problemen 
met de huisvesting wegen zwaar door 
voor veel maatschappelijke assis tenren. 
In Dilbeek zijn twee mensen uitsluitend 
bezig met de asiel problematiek en er 
is behoefte aan een extra mankracht. 
'Per schij f van 5000 inwoners krijgen 
we er 28 toegewezen en dat zorgt voor 
enorme problemen', zegt Georges De 
Vliegher die als schepen ook verant
woordelijk is voor de relaties met het 
OCMW 'De meeste asielzoekers spreken 
all een hun taal. Er moeten dus tolken 
worden ingeze t, maar bij complexe 
dossiers heb je mensen nodig die van 
wanten weten en die vindt je niet zo
maar. Er is ook een verschil in m enta
liteit opgetreden. De eerste asielzoekers 
waren dankbaar dat ze hulp kregen. 
Nu krijg Je vaak met mensen te maken 
die het paradi js verwachten en die 
agressief reageren als ze met de reali
teit worden geconfronteerd. Ze hebben 
een bepaald verwachtingspatroon en 
dat willen ze graag ingevuld zien. We 



moeten ook constant blijven zoeken 

naar onderdak en daar zijn de limie

ten nagenoeg bereikt', aldus Georges 


De Vliegher. 

Ex-OCMW voorzitter en huidig schepen 

van Jeugd en Sport in Sint-Pieters-Leeuw 

Jos Speeckaert (CVP) deelt de bekom

mernissen van zijn Dilbeekse collega. 

'Het aantal asielzoekers is verviervou


digd op drie jaar tijd. In 1977 hadden 

we hier 60 gezinnen, nu zijn het er 

meer dan 200. Zorg je als gemeente 

voor een woning dan betaalt de over

heid het volleruge bedrag terug. Kun

nen we niet voor opvang zorgen, dan 

moer de gemeeme zelf opdraaien voor 

50 procent van de torale som . Uitein

delijk zi jn wij de dupe van een slecht 

federaal beleid.' Beide ex-voorzitters 


nuanceren het probleem maar viseren 
toch de federale overheid die volgens 
hen veel te laat reageerde om de toe
stromende vluchtelingen een halt toe 
te roepen. Ingevolge een nieuwe rege
ling die sinds begin di t Jaar van kracht 
is, krijgen de asielzoekers nu alleen nog 
materiële ondersteuning en niet m eer, 
zoals vroeger, ook nog financië le steun . 
Het is een stap in de goede richting, 
maar volgens Georges De Vliegher niet 
voldoende om de constante stroom 
vluchtelingen een halt toe te roepen. 
'Ze blijven naar hier komen omdat 
gewetenloze mensensmokkelaars hen 
hier een kommerloos bestaan voorspie
gelen, in een land waa r de economie 
goed draait. We m oe ten natuurlijk 

solidair zijn, maar onze inspanningen 
moeten vooral ten goede komen aan 
diegenen die echt in nood verkeren en 
niet in de kaart spelen van economische 
vluchtelingen die momenteel zo'n 90% 

van het totaal aantal asielzoekers uit
maken. Ondertussen blijft de federal e 
regering alles maar doorschui ven naar 
de gemeen ten die de problemen moe

ten oplossen. Daarbij moet het OCMW 
ook nog opdraaien voor de grote groep 
illegalen die de kans kregen om zich 
te laten regul ariseren. De wet bepaalt 
immers dat eenieder een menswaar
dig bestaan moet kunnen leiden.' 

Grenzen aan de tolerantie 
Volgens Jos Speeckaen zorgen de asiel
zoekers ook voor meer druk op de 
eigen bevolking. 'Ze krijgen een tolk, 
een advocaat en vaak zelfs een woning 
die op korte termi jn ter besch i kking 
wordt gesteld. Lokale mensen wordt 
gevraagd om om gedu ld te hebben en 
af te wachten tot hun probleem wordt 
opgelos t, maar die voelen zich m eer 
en meer opzij geschoven, ook al omdat 
de maatschappelijke assistenten nood 
gedwongen minder rijd aan hen kun
nen besteden. Logisch dat deze ele 
menten in de kaan van ex treem rechts 
spelen.' De Vli egher bevestigt dat het 
gevoel van onbehagen her en der toe
neemt. 'Ik begrijp die mensen' , zegt 
hij 'De tolerantie blijft niet duren als 
het ten nadele gaat van de plaatseli jke 
bevolking.' De Vliegher benadrukt in dit 
verband nogmaals dat de grens is be
reikt. Je kunt het aantal asielzoekers dat 
je opvangt nie t oneindig blijven rekken. 
Klaarblijkelijk gaat de federal e over
heid er echter van uit dat er geen maat 
staat op het improvisatievermogen van 
de OCMW's om opvangplaatsen ter 
beschikking te blijven stellen. Om te 
vermijden dat de zaken uil de hand 
lopen, moet de ove rheid alles in het 
werk stellen om de instroom van asiel
zoekers drastisch te beperken en tege
lijk de lopende asielprocedures in ver-

This month in our series on the Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW's - Public Centres for Social Welfare) we focus on the 
communities of Dilbeek and Sint-Pieters-Leeuw. In these communities , 

too, the asylum issue ranks high on the list of social needs that must be 
addressed.The socia! workers are groaning under the massive amount 

of work entai!ed by the federal government's requirements concerning 

the reception of asylum-seekers. There is a risk th at too little time will 
be !eft for the "normal" work of the OCMW's. 

Georges De Vlieg her 

sneld tempo afhandelen. Speeckaen 
vindt dat het probleem van de econo
mische vluchtelingen moet worden 
opgelost door de lokale economie in 
het thui sland van deze mensen te sti
muleren. Tegelijk bepleit hij een harde 
aanpak van de mensensmokkelaars rue 
grof geld verdienen met het binnen
loodsen van asielzoekers. Justiti e zo u 
daar zelfs een speciale cel voor in bet 
leven moeten roepen 

Een ingewil<kelde organisatie 
De algemene trend bij beide OCMW's 
is er een va n meer en vooral gediver
sifi eerd werk. Meer complexe dossiers , 
meer betrokkenen en steeds meer za 
ken. De mensen ziJl1 ook vlugger ge
neigd om een beroep te doen op het 
OCMW, terwijl vroeger de drempel
vrees veel groter was. 'Ofwel is de drem
pel te hoog, ofwel stappen ze er binnen 
als in het café', lacht Speeckaen. 'Het 
OCMW is er ni et langer alleen voor 
de minder begoeden. We worden van 
daag de dag met allerlei problemen 
gecon fronteerd die zeer divers zi jn.' 
Een uitgebreide rusthuiswerking, thuis
verzorging, diens tencentra, schuld - en 
jobbegeleiding en vooral de asielpro
cedures maken van het OCMW een 
steeds ingewikkelder organisatie en 
tegelijk een onmisbare schakel in het 
maatschappel ijk radarwerk. 'Onze eer 
ste doe lstelling blijft om mensen op 
een directe manier te helpen ', zegt 
Speeckaen. 'De toenemende vergrijzing 
is een belangrijke evolutie en ook de 
fl.lncri e van het OCMW naar Jongeren 
toe verandert. Voor Jonge mensen zit 
de maatschappij ingewikkeld in elkaar 
en zij vormen daarin een kwetsbare 
groep. Naast voldoende finan ciële mid
delen zal er een grote dosis creativitei t 
nodig zi jn om alle problemen de baas 
te blijven.' 

Gunther Ritsmans 
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Hij ging toevallig studeren 
aan de Koninklijke Militaire 
School en hij kwam toevallig 
in de atletiekclub terecht 
waar hij -toevallig- zijn vrouw 
leerde kennen. Door alweer 
een toeval ging hij badmin
ton spelen -hij werd wel 17 
keer Belgisch kampioen- en 
als bij toeval werd hij lid van 
het Belgisch Olympisch en 
Interlederaal Comité (BOIC). 
Dat Roger Vanmeerbeek in 
Kraainem woont is géén toeval. 

RV Na het atheneum w ilde ik voor 
onderw ij zer gaan studeren , maar toch 
deed ik ook mee aan bet ingangs
examen voor de Kon inklijke Militaire 
School. Toevallig, wam het interesseerde 
me nier echt. We waren m er vi jf in de 
klas en vier daarvan 'vvilden militair 
worden. Daarom zei de leraar wiskunde, 
'dOf Jij ook maar mee, het is niet (Ijken interes

san t, moar bovend ien kan ik mijn lessen dan 

richten naar hel examen'. Uiteindelijk was 
ik de enige die slaagde voor dat exa
men. Pas later, op mijn 28e, ging ik 
Lichamelijke Opvoeding studeren. 
Hoe ik in de atletiek terechtkwam? 
Op het atheneum was er gewoon geen 
turnzaal en moesten we 'rond den blok' 
lopen. Omdat ik altijd won, schreef 
de leraar LO me in voor een scholen
veldloop -die ik ook won- en zo kwam 
ik -toevallig- in de atletiekclub terecht 
waar ik mijn vro uw onrmoerte. 
Na een tijdje moest ik stoppen met 
atletiek omdat ik last kreeg van inzak
king van de voetzolen , door overtrai
ning en weet ik veel door wat nog. 
Om de veenien dagen moest ik naar 
de dokter en telkens vroeg ik of ik 
opnieuw mocht gaan lopen. 'Nee', 
was het ant'vvoord elke keer. Omdat ik 
iemand badminton had zien spelen 
vroeg ik of dat dan wel mocht. 'ja, 

b(fdminton mag' , zei de dokter, want ill 
die tijd werd badmin ton niet als een 
sport aanzien maar als een strandspel. 

Roger Vanmeerbeel< 
van het Belgisch 

Olympisch Comité 

Medailles halen 
is een werk van 

lange adem 

Zo haalde ik j 7 keer de titel van kam
pioen van België, werd ik eerst trainer, 
dan besruurslid enzovoort, tot men 
me vroeg om mijn kandidatuur te 
stellen voor het BOrc. 

Povere fysieke conditie 
RV Het werk voor het BOIC deed ik 
naast mijn baan in het leger. Het was 
allemaaJ vrij willigerswerk, maar ik ben 
een grote voorstander van vrij willigers
werk in de sport en in de maatschappiJ . 
Het zal in de toekoms t steeds moeilij
ker worden om vrijwilligers te vinden 
vrees ik . Veel jongeren willen vandaag 
voora l geld verdienen, terw ijl dat bij 
ons niet op de eerste plaats kwam. 
Rondkomen was genoeg en we hoef
den geen twee auto's. Nu krijgen vrij
vvilligers een vergoeding voor de kos
ten en daardoor wordt het organiseren 
van allerlei activiteiten ook dllLlrder. 
Mensen die aan cultuur of spon vvillel1 
doen zullen mee moeten opdraaien 
voor die kosten en in dat geval ziet het 
er niet goed uit. Nu aJ blijkt uit verschil
lende onderzoeken dat kinderen van 
welgestelde ouders rneer kansen kriJ
gen, ook wat spon en beweging be
treft, terwijl iederéén recht moet heb
ben op beweging en op gezondheid 
Dat recht mag niet afhangen van de fi

nanciële mogelijkheden van de ouders. 
Ja, ik ben een voorstander van meer 
sport op school. Het is inmiddels wel 
bekend hoe -slecht- het is gesteld met 
de conditie van de Belgische jeugd. 
Dat heb ik ook in het leger kunnen 
vaststelJen : de gezondheidstoestand 
van de Jonge mannen, er waren toen 
nog geen vrouwen in het leger, is er 
sterk op achteruit gegaan: meer over
gewicht, minder conditie, minder 
lenigheid en veel meer afkeuringen 
voor allerlei fysieke tekortkomingen. 
Uit onderzoek is dUidelij k gebleken 
dat er te we inig aan bewegll1gsopvoe
ding wordt gedaan, laat staan aan sport. 
Wij konden in onze jeugd nog met de 
fiets o r te voet naar school, we speel
den op straat en we hadden dus auto
matisch al een zekere fysieke conditie. 
Dat bes taat nu niet meer, dus moet 
het wel op school. Ook binnen het 
Olympisch Comité wordt er gewerkt 
aan 'meer sport op school' , maar uit
eind eliJk is het een politieke verant
woordeli jkheid. Daar ontbreekt het aan 
de inzet om er ech t wat aan te doen . 
Ofwel zi jn er geen middelen, ofwel 
worden de middelen niet vrij gemaakt. 
Zo kom Je weer terecht bij de ouders, 
en welke ouders kunnen hUil kinderen 
sport en beweging bieden? Welgestel
de o uders natuurlijk en dus zit Je met 
een sociaa l probleem. 
Wat er dan wel m oet gebeuren? Het 
is een kwestie van prioriteiten stellen. 
In vergelijking m et andere landen 
scoort ons onderwijs goed wat het 
'leren' betreft, maar schiet het te kort 
op het vlak van algemene en maa t
schappeliJke ontwikkeling. In Duits
land bijvoorbeeld is de namiddag 
voorbehouden aan soc io-culturele 
activiteiten, waaronder sport, en die 
kinderen zij n op hun j 8e heus niet 
dommer dan de Belgische. 
Ach, ik zou in de politiek moeten gaan, 
maar dat wil ik niet echt. Mee'werken 
aan een sporr- en opvoerungsbeleid, 
dat wil ik wel. 



Roger Varuneerbeek: 

Man braucht einen langen Atem, 

urn Olympische Medaillen' zu gewinnen 


Der Vizepräsident des belgischen olympischen und interföderalen 

Komitees, Roger Van meerbeek, war neben seiner militärischen Laufbahn 

schon immer im Sportbereich tätig.Als Sportier war er ein guter Lang

streckenläufer und später wurde er 17 Mal belgischer Meister im Bad

minton. In all der Zeit musste er feststellen, dass es mit der körperlichen 

Verfassung der belgischen Jugend immer schlechter bestellt ist. Mehr 

Sport in der Schule ist ihm zufolge eine Voraussetzung, um international 

eine Rolle spielen zu können. 

Meer medailles alstublieft 
RV Niet genoeg medailles, zo klonk 
het na de Olympische Spelen in Sidney. 
Maar het is niet omdat er zestig atle 
ten meedoen en omdat er geld is voor 
de Spelen dar her ook medailles re
gent. Het is een werk van Jange adem. 
Als "ve nu niet werken met jongeren 
die eventueel in 2008 en 20 12 olym
pisch gaan, dan zijn we verkeerd bezig. 
Het is duidel ijk dat Je van een heel 
brede basis moet vertrekken om tot 
topa tleten te komen, en dat moet 
beginnen op school. Vroeger kweekte 
je bijvoorbeeld haast automatisch 
goede wielrenners omdat de jongetjes 
onderweg naar school koersten en 
dan bleek al snel wie de beste was. 
Nu gaat er veel tal ent verloren omdat 
men het niet eens ontdekt. 
Men heeft het vaak over de fam euze 
'Plandriens', over Briek Schotte biJ
voo rbeeld. Maar die ging heus niet 
va nzelf vooruit en die had geen hele 
ploeg om hem naar de m eet te bren
gen. Wel, zo 'n types kom je nie t vaak 
mee r tegen en als je ze al vindt is het 
bij Afrikaanse atleten of hij boksers, 
bij mensen die hon ger hebben én 
vechtlust. Wij hebben het hier te goed 
en daarom zijn er niet zo gek veel 
aderen die zich 200% will en inzetten, 
100% is namelijk niet genoeg. 

Gekloonde atleten 
RV Mijn 'eerste Spelen' waren die 
van 1968, in Mexico, waar ik een 
jeugdkamp leidde. In Sydney, 32 jaar 
later, wa, ik delegatieleider. Dan m oet 
je zowat alles doen -buiten het spor
tieve- en daar ben je jaren op voor
hand mee bezig. Daarbij heb ik wel 

baat van mijn mili taire vorming want 
het is in feite één groot l1lanoeuver. 
Ik denk vaak na over de evolutie va n 
de Spelen en vertrek daarbij van de 
Spelen van 1956 in Melbourne, die 
van 2000 in Sydney en tenslo tte de 
spelen die ill 2044 zullen plaa tsheb
ben.ln 1956 duurde een reis naar 
Australië een week, werden de Spelen 
niet u itgezonden op tv en namen 
alleen amateurs deel. Inmiddels m o

'Wij hebben het hier te 

goed en daarorD zijn er 

niet zo gek veel atleten 

die zich 200% willen 

inzetten, want 100% is 

namelijk niet genoeg' 

gen ook professionele atleten deelne
men, fillancieren de Spelen zich zeI f 
door de tv-rechten en krijg je absurde 
regels zoals bijvoorbeeld het bepalen 
van het aantal centimeters van het 
broekje van de beach-volleyballers. 
Het is to taal onvoorspelbaar hoe de 
Spelen van 2044 er zullen uitzien. 
Zullen ze plaa ts hebben op een inter
pJanetair stati on) lvlet gekloonde atle
ten) Met doping als dagelijkse kost) 
Zelf stel ik veel hoop in dl'. Jacques 
Ro gge voor wie ik erg veel respect 
heb. Hij kiesl voor de nul-optie ""val 
doping betreft en als hij voorzitter 
zou worden van bet Internationaal 
Olympisch Comité, dan ziet het er 
goed uit voor de sport en voor de 
ethiek in de sport 

Van boerendorp 
naar 20 nationali teiten 
RV Mijn familie woont a l honder
den jaren in deze buurt, ik heb zelfs 
sporen teruggevonden tol iu 1790 
Vroege r kwa m het Zoniëll woud zo 
wat tOl aan de huidige bui tenvvijken 
van Kraainem. Die mooie groene om
geving is nu vervaagd to t voo rstad. Ik 

heb de evolutie meegemaakt van boe

rendorp waar iedereen elkaar kende, 
naar een rijke gemeente met meer 
dan 20 nationaliteiten waa rin je zeJfs 
Je buren niet m eer ken t. 
In 1960 kwam er een Nederlandstalige 
school, n u is meer dan de helft van de 
leerli.ngen Franstalig Aan de i ngallg 
hangt een bo rdj e: 'Vanaf hier spreekt men 
Nederlands', om de kinderen te ver
plichten in de school \leder/ands te 
spreken. Dat betekent dal de Franstali
gen zijn gaan inzien dat de kennis 
van het Ned erlands belangrijk is en 
dat is goed. 
Ik vind hel aangenaam wonen in 
Kraainem en als er al eens opstootjes 
zijn, dan hebben mensen van buiten 
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de gemeente daar de hand in . Het feit 
dat hier veel 'gemengde' koppels wo
nen- mijn eigen huwelij k inbegrepen
is wellich t ni et vreemd aan die rust. 
Het zou misschien dé oplossin g voor 
onze communautaire problemen kun 
nen zijn : een genera tie verpli ch ten lot 
een gem engd huwelijk. Maar ik besef 
nalllurl ijk best dat zoiets onmogeli jk kan' 

Geneviève Ostyn 
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NIEUWE BURGEMEESTERS IN DE RAND I GRIMBERGEN 

Een overgangsburgemeester 
die toch veel wil realiseren 

Na een volledige loopbaan als ambtenaar rondt 
Rik Maes zijn actieve carrière af met een poli
tiek mandaat. Sinds 23 januari 200 I is hij CVP
burgemeester van Grimbergen en per I febru
ari 2003 zet hij een stap terug om plaats te 
maken voor Eddy Willems die de partij moet 
klaarstomen om bij de komende verl<iezingen 
de achteruitgang van afgelopen oktober goed 
te maken of zelfs in winst om te zetten. 

Rik Maes geeft ruiterlijk toe dat hij een 'overgangsburge
meester is. 'Ik word in zekere zin' gebruikt' maar het is met 
mijn instemming. De komende twee jaar wil ik als burge 
meester voor continuïteit zorgen en fungeren als coach voor 
de CVP-nieuwkomers in de raad . Ik wil de partij de tijd ge
ven zich te vernieuwen om klaar te staan voor de komen
de verkiezingen.' 
Een week nadat 
hij de eed had 'Ik wil werk maken van 
afgelegd in de een snelle informatisering,handen van gou

verneur Lodewijk want op dat vlak zitten we 

De Witte, zette . .. , 

Rik Maes een nu nog In een woestIjn 

punt achter zijn 

ambtenarenbestaan waar hij het tot advi seur-generaal bij 

het ministerie van Binnenlandse Zaken bracht; de absolute 

top in de administratie. 

Dat belet niet dat hij al j 8 jaar deel uitmaakt van de Grim

bergse gemeenteraad; zes jaar als gewoon raadslid, de Jongste 

twaalf jaar als schepen van financiën. Met lvlaes levert Strom 

beek voor het eerst sinds de fusie met Grimbergen, Beigem 

en Humbeek de eerste burger van de gemeente. 'De in wo 

ners van Strombeek zijn blij dat ze na Soens eindelijk nog 

eens de burgemeester leveren . Toch word ik ook in Grim

bergen volledig aanvaard. Logisch in fe ite want ik woonde 

er sinds mijn kinderpren tot mijn huwelijk en was heel ac

tief betrokken in het sociale leven. Zowel bij de fanfare van 

Grimbergen als die van Beigem was ik spelend lid', aldus 

deze Vlaams-Brabander met Limburgse wortels. 


New mayors in the outskirts 

This time our series focuses on Rik Maes, the 'transitional 
mayor' of Grimbergen. After a full career as a civil servant, 
he is rounding off his working life with a political mandate. 
Effective I February 2003, he wil! be retiring to make way 
for Eddy Willems (also from the CVP). During his mandate, 
he above all intends to work on the police reform, security 
including traffic safety - and greater accessibility of community 
services. Finally, he also hopes to do something about 
computerisation, because 'in that area we're still wandering 
in the desert', admits the mayor. 

Veiligheid garanderen 
Als belangrijkste opgave op korte termijn w ij st RIk Maes op 
de politi ehervorming. Hij heeft er 'een beetje schrik' van. 
'De hervormingen kom en traag op gang en de instructies 
volgen slechts met mondjesmaat. Het zal moeilijk worden 
alles binnen de vooropgestelde termijnen te realiseren', aldus 
burgemeester Maes die er tevens op wijst dat 'veiligheid ga
randeren van de inwoners' een basisopdracht is van de ge
meenten, nog teruggaande op de napoleontische code van 
1793. Om die veiligheid te bevorderen wil hij ook snel werk 
maken van het herstel va n oude en aanleg van nieuwe voetpa
den. De gemeenteraad heeft daarvoor al kredieten uitgetrokken 
Zo komen de burgemeester en zijn equipe tegemoet aan 
een wens die blijkens een enquête van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen bij veel mensen leeft. Volgens burge
meester Maes zullen ook andere verzuchtingen die uit deze 
enquête naar voren komen met veel aandacht worden 
bekeken en in de mate van het mogelijke worden aange
pakt. In de gemeentelijke administratie wil hij werk maken 
van een snelle informatisering. Volgens hem zit de gemeen
te inzake informatica 'in een woestijn'. Een gemeentelijk 
intranet en gemakkelijke toegang voor de bevolking tot tal 
van gemeentediensten staan hoog op de agenda van de 
man die mee aan de wieg srond van de invoering van het 
rijksregisternummer. 

Overlast spreiden 
Anderzijds plant de burgemeester op korte termijn overleg 
met buurgemeenten over de geluidsoverlast van het vliegveld 
van Zaventem. Grimbergen ligt centraal in de meest gebruikte 
corridor bij het opstijgen. Volgens de burgemeester moet 
onderzocht 'worden of de vliegtuigen 's nachts nie t in de 
andere richting kunnen opstijgen, kwestie van de overlast 
een beetje te sp reiden. De collega 's van Vilvoorde, Zemst, 
Meise en Kapelle-op-den-Bos kunnen binnenkort een brief 
uit Grimbergen verwachten. Johan Cuppens 
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Ballet van Vlaanderen haalt de lente in 


In 'Le Sacre du printemps' verk lankt Stra 

wins ky de du istere oerkrachten van de 

natuur. Bij de a ll ereerste uirvoering doo r 

de Russische Balletten in het Parijse Theater 

van de Champs Elysées werd op deze mu 

ziek heel uirbundig gedanst Opzwepende 

offerfeesten en vruchtbaarheidsritu elen uit 

het oude R\lSland stonden toeo model voor 

de grensverleggende cho reogra fie van 

Nijinsk y. Negentig jaa r later word t 

dit da nsstu k op een heel andere 

manier vertolkt. Het Ballet van 

Vlaanderen vertrouwde de op

dracht toe aan de Argent ijn 

Maurici o Wainrot. d ie voor het 

gezelschap al eerder originele 

toneelbeelden bedac ht bij de 

'Carmina Burana' en de 'Messiah'. 

Zijn ' Lenrewi jding ' oogt welis

waar ges tileerd, maar toch zin

speelt ook hij nog op de vereri ng 

van Moeder Aarde en op de uit

verk iezing van een maagd, die 

voor een mystieke, maar bloedige 

ceremonie wordt weggevoerd 

naar een heilige steen. Op het 

programma staat verder een 

choreografie van Ch ristopher 

d'Amboise op Strawinsk y's 

'Symfonie in Drie Bewegingen' 

en een romantisch lui k met de 

'Lieder eines Fahrenden Gesellen ' 

op muziek van Gustav lvIahJer. Om

",rille van de vele optredens in het bui ten 

land is het Ballet van Vlaanderen slechts zel

den in eigen land te zien, behalve in West

rand waa r het gezelschap kind aan huis is 

en op J 9 mei in CC De Meent in Alsemberg. 

Dilbeek, CC Westrand: zondag 29/4. 

Tel.02/466 80 89, CC De Meent 19/5. 

LD 

Kunst in De Kam 

Jean-Marie Van Eeckhoudt werkte eerst 

met klei en hout maar sinds een paar jaar 

maakt hij beeldhouwwerken Uil blauwe 

hardsteen en Franse steen. Daarbij werd 

hij beïnvloed door de Romaanse kunst 

die hij bestudeerde. Van Eeckhout woont 

in Tervuren en stelde ook eerder al ten

toon in de rand. Tijdens de maanden 

april en mei is zijn werk te bewonderen 

in Gemeenschapscentrum De Ka m in 

Wezembeek -Oppem. 

Over mannen en vrouwen en het verschil daar

tussen is lang niet alles gezegd. In 'Je veux I'amour' 
komt u nog veel meer te weten over de man

vrouw relatie. Over hoe het vuur terug te brengen 
in een relatie met een soms hilarische therapie. 
Na het succesvolle 'Mn zkt vr' is dit de tweede 

samenwerking tussen regisseur Stijn Coninx en 
acteurs Bieke lIIegems en Erik Goossens. 

Wemmel, GC De Zandloper, vrijdag 27/4 
om 20u. Info: 02-460 73 24 
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PODIUMKUNSTEN 

THEATER 

DONDERDAG SAPRIL 

GRIMBERGEN 

CC Stmmbeek 02-263 03 43 

Gemeenteplein 

Prinsessen in de bossen 
door De Bloedgroep 

&;i 20.1 5 

VRIJDAG 6 APRIL 

ASSE-ZELLIK 

CC Den Horinck 02-466 78 21 

Noor"derlaan 20 

De Ronde van Vlaanderen 
doo r Hel Gevolu 

&;i 20.30 

VRIJDAG 6 APRIL 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 0343 

Gemeenteplein 

Eva, Hitlers lief door De Bloedgroep 

&;i 20.15 

VRIJDAG 6 APRIL 

TERVUREN 

CC Papeblok 02-7680300 

Pastoor- Vandesandestraat 13 

Mitrajet door Bmoldond / Zhebi lding 

&;i 20.30 

ZATERDAG 7 APRIL 

GRIMBERGEN 

CC Stmmbeek 02-263 03 43 

Gemeenteplern 

De Kikvorskoning, een dolkom isch 

sprookje duor De Illoedgroep. Een rmniJi e

\·oorstel llllg voor J,int/eren vnJlOr zes joo !. 

&;i 15 .00 

ZATERDAG 7 APRIL 
GRIMBERGEN 

CC Stmmbeek 02-2630343 

Gemeent plern 

Homage duor De Bloedgroep 

&;i 20.1 5 
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VRIJDAG 13 APRIL 

DILBEEK 

CC Westr"and 02-466 20 30 

Kamerijklaan 

Krijt doo r Di lO' DilO 

&;i 20.30 

ZATERDAG 21 APRIL 

GRIMBERGEN 

CC Stmmbeek 02-26303 43 

Gemeenteplern 

Slub , de Onderneming goes Gombrovi cz 

&;i 20.15 

VRIJDAG 27 APRIL 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-46073 24 

Kaasmarkt 75 

Je veux I'amour door Bieke 

II egems en E ri k Goossens 

&;i 20.00 

27,2B EN 19 APRIL 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek. Gemeenteplein 

Tango van Slawomir doo r 
de KoninklijkeToneelvereniging Hand in 

Hond von Slwrnbeel, -Bever 

Op I'fijdng en zaterd"g om 20 uu r. op 

zondag om l 5 lIur. 

Info: 02-267 68 6 1 

4 EN S MEI 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-26303 43 

Gemeenteplern 

De Familie Tot door De Nieuwe 

Paardenkolhedwol 

&;i 20.15 

DANS 

VRIJDAG 6 APRIL 

DILBEEK 

cc Westrand 02-466 2030 

Kamenjklaan 

Richard ofYork gave battle 
in Va in door Cie Thor/ Thieny Smits 

&;i 20 .30 

MUZIEKTHEATER 

WOENSDAG I I APRIL 

GRIMBERGEN 

cc Str"ombeek 02-263 03 43 

Gemeenteplein 

In Drie Bewegingen . een geheel 

von drie c10ssicisl ische opem's von Brixi 

en Peri/0lesi 
&;i 20.15 

VAN 5/4 TOT 4/5 

NIET TE MISSEN 

De Markuspassie van 
Reinhard Keiser 

Het evangelie van Markus is veel beknopter en onge

structureerde r dan dat van de evangelisten Mattheus 

en Lukas. Markus baseerde zich o p de getu igenissen 

van de apostel Petrus. m et w ie hij vaak o ptrok om de 

Rom einen te kers tenen. Zijn passieverhaal begint m et 

de zalving van Jezus in Bethanië. Wanneer Christus 

door een vrijgev ige vrouw met kostbare na rdus wordt 

overgoten. krijgt hij van de sc hriftgeleerden en de 

opperpries ters zoveel ve rwijten toegeslingerd dat hij 

hierop reageert met de profetische uitspraak 'Zij heeft 

mij gebalsemd voor m ijn begrafenis". Meteen volgt 

het verraad van Judas. het laa tste avondmaal en het 

gebed in Ge tsemani. 

De com ponist Reinhard Keiser ( 1674- 1739) was 

indertijd can tor aan de do mkerk in Hamburg. In zijn 

evangelie grijpt hij terug n aa r de middeleeuwse 

passiespelen. die in Duitstalige gebieden erg po pu 

lair wa ren . Zijn partituur dateert uit dezelfde perio

de als die van de veel beroemdere Mattheuspassie 

van Johan Sebastian Bach . Beide toondichters waren 

trouwens met elkaar bevriend en voerden elkaars werk 

uit. Tijdens de vastentijd wilden de kerkbezoekers 

immers niet alt ijd dezelfde liturgische gezangen horen. 

Voor het koor en het o rkest van de August de Boeck

academie van Asse wordt dit concert he t hoogtepunt 

van het academiejaar. De ro llen van Christus. Petrus 

en Pilatus zullen door leerkrachten van verschillende 

muziekscholen wo rd en ingevuld . Filip Verpoes t en 

Jo han Va n der Beken leiden dit proj ect in goede banen. 

Asse, Sint Martinuskerk zondag 8/4 o m 19u. Info: 02/463 32 92 

LD 

FAMILIEVOORSTELLING/JEUGD ZATERDAG 7 APRIL 

ALSEMBERG 

WOENSDAG 4 APRIL cc De Meent 02-38023 85 

VILVOORDE Gemeenveldstraat 34 

cc Vilvoorde 02-255 4690 Prima La Musica vertelt Moza rt. 

Bergstraat I een fomili evoo rstelling voor kinderen v(lnor 

Muizenspelletjes (vonaf drie Jao r) 8 laar. Dirigenr Dirl,Vermeulen, het Orkest 

&;i 14.30 Primo la MUli((/ en verteller/ acteur 
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Kamerijklaan 

De Alchemist door Hel Poleis 

~ 19.00 

20, 21 EN 22 APRIL 

HOEILAART 

Felix Sohiecentr'um 

Gebroken vleugel door Jeugd

toneel Gezelschop Reintjc 

Op 20 en 21 opril om 20.00 uur, op 

22 opril om 15.00 uur 

Bart Va n Linde verte ll en Mowri 's I'erhaal Info 02,657 37 76 

aan de hond van gfCIppige verholen, fa sc i

nerende feilen en uiteraard , mu/iel, ' ZONDAG 22 APRIL 

~ 15,00 DILBEEK 

CC vVestrand 02-4662030 

DONDERDAG 12 APRIL Kamer' ijklaan 

DILBEEK Bremen is niet ver door Het Poleis 

CC W estr'and 02,466 20 30 ~ 15 .00 

Een leven vol schuldgevoelens 

Hoewel de auteur Heiner Müller ooit beweerde geen 

last te hebben van het Oedipuscomplex was de relatie 

met zijn vader heel proble mati sch. Over die verhou

ding heeft hij veel geschreven en daaruit selecteerde 

het gezelschap De Bloedgroep de meest indringende 

teksten. Vader Mi'dler werd omwille van zijn sociaa l

democratische opvattingen in 1933 door de SS naar 

een concentratiekamp verbannen. Heiner MüUer heeft 

dat als kind van nabij meegemaakt. Om vier uur in 

de ochtend zag hij door een spleet in de deur van 

zijn kamer hoe zijn vader hardhandig uit bed werd 

gesleurd en door SS-ers in het gezicht werd geslagen. 

Als zijn vader vertwijfeld zijn naam roept houdt hij zich slapend 

en reageert hi j niet. Na de oorlog en terug uit het concentratie

kamp, krijgt vader Müller eveneens problemen met de Russen. 

Het gezin vlucht dan zonder Heiner van de toenmalige DDR 

naar het Westen. Heiner Müller werkt eerst als journa list, maar 

wordt al snel een 

gevierd theaterau 

teur. De zelfmoord 

van zijn vrouw 

zelfmoord bezorgt 

hem o pnieuw 

zware schuldge

voelens. Dood en 

vernietiging zijn 

vanaf dan alomte

genwoordig in zi jn oeuvre. Hij klampt zich vast aan zi jn marxis

tische idealen, maar tegelijk steunt hij ook de dissidenten die de 

partij de rug toekeren . Na de val van de muur blijft hij een strijd

vaardig communist die troost zoekt in de literatuur en de alcoho l. 

Grimbergen. CC Strombeek, zaterdag 7/4 om 20u 15. 

Tel. 02/263 03 43 

LD 

Ambtenaar wordt anarchist 

Veel theatermakers dromen over een betere wereld. 

[n het kader van de cyclus 'Alles is to neel' presenteert 

Braakland/Zhebilding 'Mitrajet' . Ratelende machine

geweren komen er niet echt bij te pas, maar het hoofd

personage droomt wel van een politieke en socia le 

omwenteling. Overdag is hij de plichtsgetrouwe 

ambtenaar, maar als hij 's avonds thuiskomt wordt 

h.ij een anarchistische revolutionair die komaf wi l 

maken met het bestaande systeem. De harde jo ngens 

van' 68 lieten hel, zijns inziens, veel te vroeg ahveten. 

Hun hervormingsplannen zouden nu eindelijk maar 

eens gerealiseerd moeten worden. Hij weet all een 

niet hoe dat precies in zijn werk moet gaan. Is hij trouwens zelf 

wel doortas

tend genoeg) 

En zal hij door 

zijn omgeving 

niet als een 

zonderling 

worden be

schouwd die 

slechts lucht

kastelen 

bouwt ) Elke 

dag wordt hij 

radicaler en o p 

de duur is hij 

zo opgewonden 

dat hij niet meer 

eet of slaapt. 

Enthousiast 

stippelt h ij elke nacht nieuwe plannen uit, maar di e utopische 

projecten nemen alleen maar concrete vorme n aan in zijn ver

beelding. Wie met deze anarchistische vrij gezel m ee fantaseert 

proe ft echter een stukje van zijn geluk. 

Tervuren, CC Papebiok, vrijdag 6/4 om 20u30. Te1.02/768 03 00 

LD 

ZONDAG 22 APRIL door Vrolijk België (illurecilcn v~n de 

KRAAINEM Humorolog ieprij s '98) 

GC De Lijsterbes 02-721 2806 Info 02-466 20 30 

Lijsteruessenbomenlaan 6 ~ 18.00 

Ogen Alles 
door Bronksl Dimilri Lelie LITERAIR 
~ 15 .00 

DINSDAG 24 APRIL 

HUMOR ALSEMBERG 

CC De Meent 02-38023 85 

ZONDAG 8 APRIL Gemeenveldstraat 34 

SINT-MARTENS-BODEGEM Literair Café Zenne en ZO 
Castelhof. Jeugdcentrum 'I CrMeef ComplOI Zonder Komplekse 

Molenstr'aat 102 ~ 20.00 

Geheimzinnige dansen 
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MUZIEK 

VRIJDAG 20 APRIL 

GRIMBERGEN 

CC Stm mbeek 02-263 0343 

Gemeenteplein 

Beethoven-sonates 
door Roei Dieltiens en Frank Brak)' 

~ 20,15 

VRIJDAG 20 APRIL 

ASSE/ZELLIK 

CC Den Horinck 02-46678 21 

N oorderlaan 20 

Pianorecital door Je Zellikse pianiste 

KLASSIEK HeiJi Vondersc hriek. Op het progrnmma 

stuut werk va n Beethoven, Liszt, Brahms 

ZONDAG 8 APRIL en Dcbuss)' 

ASSE-ZELLIK ~ 20.30 

Sint-Mar-tinusker-k Asse 02-466 78 21 

Passieconcert VQ n Reinhard Keiser ZONDAG 22 APRIL 

door het Koor en het Orkest va n de Aca LINKEBEEK 

demie voor Muziek, Woord en Dons GC De Moel ie 02-380775 1 

'August De Boeek ' Sint-Sebastiaansstr-aat 14 

~ 19,00 Intervoices Festival: 

NIET TE MISSEN 

'Beduveld' muziekfestival 

Op het binnenplein va n CC De Ploter in Ternat wor 

den de komende weken vijf swingende openlucht 

concerten georganiseerd. Dat van de geselecteerde 

groepen een op z' n minst vurig optreden wordt 

verwacht moge blijken uit de suggestieve titel van 

deze cyclus. Wie op 6 april tijdens het start feest de 

spits za l afbijten blijft voorlopig nog een verrassing. 

Maar de initiatiefnemers beloven een helse show 

waar gensters van af springen. Bezwerende klanken 

mag de bezoeker ook verwachten van het Antwerpse 

septet 'Bar8', dat op 13 april te gast is. Zanger en 

auteur Kris Dane, die vijf jaar geleden doorstootte 

tot de finale van de Rock Rally, verwijst in zijn bal 

lades naar markante gebeurtenissen uit zijn jeugd . 

Serene songs worden afgewisseld met krachti ge 

'grooves' en opzwepende funkritmes. 's Mans stem 

klinkt tegelijk zelfbewust en teder en als hij er echt 

zin in heeft rondt hij zijn optreden af met stevige 

rock and rol l. De vi jfkoppige fo rmatie Cro Magnon, 

die op 27 april naar Ternat afzakt, flirt zowel m et 

jazz en folk als met avant-gardisti sch klass iek. Na de 

successen op Mallemunt en Dranouter hebben ze 

hun repertoire nog meer verfi jnd. Volgende maand 

zijn de sfeern1akers van 'Wawadakawa' en de bizarre 

Lierse jongens 'Troisseur ' van de partij. 

Ternat, CC De Ploter, Info 02/582 44 33 

LD 

Melodieuze nostalgie 

Vrolijke klezmermuziek, weemoedige Jiddische lie 

deren en ingetogen religieuze gezangen behoren tot 

het wezen van de joodse cultuur. Het Psamimkwarret 

diept al deze genres uit. Zahava Seewald die werd 

opgevoed in het Antwerpse chassidische milieu, is 

vertrouwd met de Oost Europese traditie. Met haar 

ensemble roept ze tijdens het aperitiefconcert van 

het Intervoices-festi

val de hele gevoels

wereld van haar 

voorouders op. 

Niet m inder nostal

gisch zijn de twee 

recitals van de so

praan Diane Verdoodt. 

Zij waagt zich aan 

enkele speelse maar 

tegelijk complexe 

partituren van Eric 

Salie, de componist 

die zowel de behouds

gezinde Pari jse bur

gerij als de avant

garde artiesten op 

Montmartre in ver

warring bracht met 

zijn muzikale experi

menten. Naas t de lichtvoetige werkjes van deze 

Franse meester brengt Diane Verdoodt ook een aan 

ta l bekende aria's van de Italiaanse operacomponist 

Gioacchino Rossini die onsterfeli jk werd met zijn 

Barbier van Sevilla. 

Zahava Seewald, Ge De Bosuil zondag 1/40m 1 1 u. 

Info: 02/657 31 79, 


Diane Verdoodt, linkebeek, GC De Moelie 22/4 om I I u. 


(02/380 77 5 1 ) 


Ook in Sint-Genesius-Rode, GC Boesdaalhoeve 13/5, 


Info 02/381 14 5 I. 

LD 

Songs of travel CC W estrand 02-466 20 30 

Dianc Verdoodt , sopraun Kamer-ijklaan 

~ 11.00 Le Sacre du Printemps 
door het Koninklijk Ba ller va n VlaonJeren 

VRIJDAG 27 APRIL ~ 20.30 

GRIMBERGEN 

Basi liek Gnmbergen 02-263 03 43 VRIJDAG 4 MEI 

A/exander's Feast van Händel JEZUS-EIK/OVERIJSE 

door Floril ea ium Ge De Bosui l 02-657 31 79 

~ 19.30 W itherendreer I 

'Lente' 
ZONDAG 29 APRIL doorWo lter Vondersm issen 

DILBEEK ~ 20.00 
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POP EN ROCK 

ZONDAG 8 APRIL 

SINT-MARTENS-BODEGEM 

Castelhof. Jeugdcentrum 

Molenstr-aat 102 

Bar 8, een cockwil vo n muziekgenres 

Info: 02-466 20 30 

~ 20.00 

VRIJDAG 17 APRIL 

ASSE-ZELLIK 

CC Den Horinck 02-4667821 

Noor-derlaan 20 

Opmden veln Gorki in het kader von 

de Zellikse dorpsfeesten 

~ 20.30 

WERELDMUZIEK 

ZATERDAG S MEI 

SI NT-GEN ESIUS-RODE 

Boesdaalhoeve 02-38 1 14 51 

Hoevestraat 67 

Tam 'Echo'Tam,Q capella were ldmuziek 

~ 20.00 

KLEINKUNST 

DONDERDAG 19 APRIL 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 03 43 

Gemeentepler n 

Stef Bos 
~ 20.15 

VRIJDAG 10 APRIL 

WEMMEL 

GC De Zandloper· 02-460 73 24 

Kaasmarkt 75 

Cherchez la femme, 

Jan Speltincx, Ton)' en de Hang matten. 


Lelurea len NekJ~awedstriJd 

~ 20.00 

ZATERDAG 18 APRIL 

DILBEEK 

CC Westr-a nd 02-4662030 

Kamer-ijklaan 

Kris De Bruyne, Michel 
Bisceglia (piano) en Mauro 
Pawlowski (gitaar) 

~ 20.30 

't Crejateef Complot 

In de Marollen worden nog elke donderdagavond 

cabaretvoorstellingen in het Brussels dialect georga 

niseerd. De Mannen van 't Lieg Plafon kunnen nog 

altijd 'hun gedacht kwijt' in het beroemde ee tcafé 

'Het warm water '. Ze grabbelen in de Vlaamse en 

de Franse folklore en schrijven kriti sche gedichten 

of liederen over de huidige politiek. Het Crejateef 

Complot Zonder Complekse is een bont gezelschap 

van rasechte 'conférenciers' , d ie in het voetspoor tre

den van he t legendar ische Ketje, dat een halve eeuw 

geleden de show stal in de 'Kop en Staart 'revues. 

De sketches gaan niet alleen over nijpende problemen 

in de hoofdstad , ook de situatie van de randgemeen

ten wordt onder de loep genomen. De satirische 

liedjesteksten noden tot meezingen omdat ze geënt 

zijn op bekende deuntjes. Hopelijk ontaardt dit experiment niet 

in een kakafonie, want elke toeschouwer mag zelf een dialect 

kiezen om in mee te zingen. 


Alsemberg-Beersel, CC De Meent, dinsdag 24/4 om 20u. 


Info: 02/380 23 85 LD 


Van Amsterdam 
tot Vilvoorde 

Kris De Bruyne is niet voor ni~ts een vaste waarde. Hij staat al 

meer dan dertig jaar op de planken en heeft een aantal heuse 

klassiekers op zijn naam staan. Op zaterdag 28 april kunt u hem 

aan het werk zien in CC Westrand samen met pianist Michel 

Bisceglia en gitarist Mauro Pawlowski. 

JAZZ 

DONDERDAG 19 APRIL 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-38023 85 

Gemeenveldstr"aat 34 

Rêve d'fléphant Orchestra. 
Dil leplet breng!' een voJst rek t eigen reper 

loirc waa rin jou een boeiende confrontat ie 

oangout met 'vreemde' mot ieven uit Euro

pese en niet-Europese muziek, Het ensem

ble staal onder leiding v® Michel DebruJJe, 

bekend van ander meer Trio Bravo, 

La Grande Formalion en Trio Grande. 

~ 20.30 

BLUES 

DONDERDAG 3 MEI 

DILBEEK 

Zaal Verloren Hofke' 

H, Theresialaan 

Hans Theesink brengt 
Blues en Roots van de 
bovenste plank! 
Het is zijn enige concert in Belg ië. 

Nier te missen JUl, 


Info: Gurdo Van Pevenage , 


tel. 02-569 76 4 I , fax 02-569 50 22. 


e-mail: gvpbl ues@tande.com of 


W il ly Seghers WillyS@pibe 


mailto:gvpblues@tande.com
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Twee millennia Spaanse kunst 
Het begin van de christelijke tijdrekening, het jaar 1000 en de overgang 

naar het derde millennium waren voor de Spaanse kunstgeschiedenis 

zo ingrijpend dat het Jubelparkmuseum er een opzienbarende tentoon

stelling aan wijdt. 

De marmeren zonnewijzer uit Cadiz, waarmee de expositie opent, 

herinnert nog aan de Romeinse tijd, toen het Iberisch schiereiland werd 

heringericht en Latijn de vroegere talen verdrong. Op het hele grond

gebied verschenen stenen portretten van keizer Augustus en de nieuwe 

goden. Op de cilindervormige altaren, die in de buurt van het huidige 

Sevilla werden opgegraven, dansen en musiceren vrolijke bacchanten. 

Steenhouwers en bronsbewerkers kregen van hun opdrachtgevers be

stellingen om in de ateliers van Hispania sculpturen in Romeins-Griekse 

stijl te vervaardigen. 

Parel van de aarde 
Duizend jaar later was van die invloed niets meer te bespeuren. Mos

limleider AI Mansur en kalief Abd al Rahman verlegden het machtscen

trum naar Cordoba. Daar werd de mooiste moskee ter wereld gebouwd, 

die 'het middelpunt van het universum' en de 'parel van de aarde' werd 

genoemd. Teksten uit de koran versieren de water

bekkens, de kapitelen en de zuilen, die het pronk

stuk vormen van de tentoonstelling. Zelfs de 

museumzoldering is gedecoreerd met arabesken. 

In de kloosters van de versnipperde katholie

ke Noordelijke staten werden in dezelfde 

periode de beroemde 'Los Beatos' manuscrip

ten verlucht. De Benedictijnermonnik, naar wie 

deze commentaren op de Openbaring van Jo

hannes verwijzen, wilde de gelovigen geen 

angst inboezemen voor het einde der 

tijden. Wel trok hij van leer tegen het 

heidendom en de aantasting van de chris

telijke moraal. De oogstrelende illustra

ties van deze 'codices', die normaal achter 

slot en grendel worden bewaard, beelden 

de strijd uit tussen goed en kwaad. 

Sneeuwwitje in blauw 
In de hedendaagse Spaanse kunst komt de religie minder sterk aan bod. 

De schilder Luis GordiIlo ging ongeremd te keer met blauwe verf op 

een immens doek. De titel 'Sneeuwwitje en de boze Pollock' spreekt 

voor zich. Miquel Navarro ontwierp een anonieme blokkendoosstad. 

Als materiaal gebruikte hij uitsluitend zink, klei en lood. Speelgoed

treintjes, schoendozen en computers worden eveneens tot kunst ver

heven. Het beeld in polyesterhars van Dora Garcia benadrukt dat de 

mens van de aap afstamt. Het spiritueelst is de installatie van Adolphe 

Schlosser. Hij vormde met stukjes dennenstronk negen gelijklopende 

cirkels. Zijn 'Hemel boven de aarde' is de symbolische afronding van 

deze laattijdige millenniummanifestatie. 

Ludo Dosogne 

Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, Brussel. 


Dinsdag tot zondag van 10 tot 17u. Tot 15 april. 

Speciale rondleidingen in de Paasvakantie.lnfo:02/741 7303 


FILM 

DINSDAG) APRIL 


DILBEEK 


CC Wostr'and 02-466 20 30 


Ka mei'iJklaan 


Billy Elliot va n Stephen Duldry 

~ 20.30 

WOENSDAG 4 APRIL 


OVERIJSE 


CC Den Blank 02-687 59 59 


Begijnhof I I 


Bedazzled "un Ho rold Rmn is 


~ 20.30 


ZONDAG B APRIL 


ALSEMBERG 


CC D e Meent 02-380 23 85 


Gemeenveldstraat 34 


Pettson & Findus 

von Alben Hananan Kaminski 


~ 15.00 


ZONDAG B APRIL 


ALSEMBERG 


CC D e Meent 02-38023 85 


Gemeenveldstraat 34 


o Brother, where art thou? 
"011 de eDen-broers 

~ 20.00 

DINSDAG 10 APRIL 


DILBEEK 


CC W estr'and 02-4662030 


Kamer-ijklaan 


Chicken Run van Peter Lord 

~ 20.30 

WOENSDAG I I APRIL 


OVERIJSE 


CC Den Blank 02-687 59 59 


Begijnhof I I 


What women want 
van Noney Meym 

~ 20.30 

DINSDAG 17 APRIL 


DILBEEK 


CC Westr'and 02-46620 30 


Kamerijklaan 


Amores Perros von Alejondro 

Gonwlez fnorriru 

~ 20.30 

WOENSDAG I B APRIL 


OVERIJSE 


CC Den Blank 02-68759 59 
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Begijnhof I I 

Or Tand the women 
van Ro bert AJlmun 

~ 20.30 

DINSDAG 24 APRIL 

DILBEEK 

CC Westrand 02-46620 30 

Kamerijklaan 

The Road Home 
van Zhang Yimou 

~ 20.30 

WOENSDAG 25 APRIL 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 59 59 

Begijnhof I I 

Vertical Limit van Manin Cumpbell 

~ 20.30 

WOENSDAG 25 APRIL 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-460 7324 

Kaasmar-kt 75 

Blinker /I , jeugdhJm 

~ 14.30 

DONDERDAG 26 APRIL 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-46073 24 

Kaasmarkt 75 

Lijmen van Robbe De Hert 

~ 20.00 

VRIJDAG 27 APRIL 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02-73 1 43 3 1 

Beekstraat I 72 

C'est arrivé près de chez 
vous van Rémy Bel va ux 

~ 20.00 

,. "t ."••••••• 
TENTOONSTELLINGEN 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02-731 43 3 1 

Beekstraat 172 

Kam Kiest voor Kunst 
Mogda Va n Guche 

VAN 4 APRIL TOT 7 MEI 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-46073 24 

Kaasmarkt 75 

Fotografiecircuit, Krist Demasure 

VAN I 3 APRIL TOT I I MEI 

GRIMBERGEN 

CC Str-ombeek 02-263 0343 

Gemeenteplein 

Maarten Vanden Abeele 

VANAF 20 APRIL 

KRAAINEM 

GC De Lijsterues 02-72 1 2806 

Lijsterbessenbomenlaan 6 

Foyertentoonstelling met werk 

von Iso Vingcrhoels. 

~ 14.00 

VAN 20 TOT 29 APRIL 

SI NT-G ENESIUS-RODE 

GC De Boesdaalhoeve 02-38 1 14 51 

Hoevestraat 67 

10 X 10 
~ Zaterdagen 21 en 28 april 

en zondagen 22 en 29 april van 

12 tot 20 uur. 

VAN 20 APRIL TOT 6 MEI 

WEMMEL 

GC De Zandloper' 02-460 73 24 

Kaasmar-kt 75 

Kunst in de Gunst 
'Lente',Andreas Denayer 

Tervuren-Bos op 7 april 

SPORT 

ZATERDAG 7 APRIL 

TERVUREN 

De Wandelclub Tervuren- Bos organiseert 

zijn 23e Lentetocht over een 

IOtoal vern ieuwd parcours in een bosrijke 

omgeving. 

Sta rlplu(I[s: KoninkJijk Atheneum , 

H. Boulcngerlaan 

Info 02-767 87 13 of 02-76754 60 

Papier in beeld 
In de Herisemmolen in Alsemberg maakte Stany Moortgat de meeste 

opnames voor zijn nieuwste educatieve video. De oude papiermolen, die 

is omgebouwd tot museum, vormde ook het ideale decor voor de pre

sentatie van zijn video 'Papier door de eeuwen heen'. Het museum legt 

het hele proces uit vanaf de verwerking van lompen tot het ambachtelijke 

scheppen van papier. De familie Winderickx stopte definitief met de am

bachtelijke productie van papier in 1942.Toch is er volgens Stany Moortgat 

nog een markt voor. 'In Noord Frankrijk schept men nog in verschillende 

bedrijfjes papier op een ambachtelijke manier en dat papier wordt veel 

gevraagd door mensen die tekenen of schilderen: 

Geheim 

'In mijn video schets ik eerst de geschiedenis van het papier. Wist je dat 

het papier al in 200 voor Christus bestond in het oude China? De Chi

nezen bewaarden het geheim van het papier maken een kleine 700 jaar. 

Tegenwoordig produceert men het echt witte papier op basis van inge

voerde pulp. Die grote blokken pulp worden hier dan verder gezuiverd 

en bewerkt. De recyclage van papier wint aan belang, maar het levert 

geen zuiver wit papier op. 

Ik laat in de video zien hoe 

papierfabrikanten grote ba

len papier van 16 ton pro

duceren. Nadien versnijden 

ze die op maat van de klant. 

In de drukkerij van de VUM 

schoot ik beelden van de 

druk van de krant op de 

nieuwste rotatiepers. 

Ronduit sensationeel.' 

Didactisch 


Stany Moortgat is met zijn video over papier niet aan zijn proefstuk toe. 


Midden de jaren negentig al startte hij met zijn educatieve video's. Zijn 


eersteling 'Van graankorrel tot brood' dateert van 1995, gevolgd door 


'De geschiedenis van de aardappel' in 1996 en de video over 'De zuivel' 


in 1997. Het verhaal over vuur en brandpreventie bracht hij uit in 1998 


en de video 'Water, symbool van leven' in 1999. De video's duren ge


middeld 10 tot 13 minuten en zijn toegespitst op het basisonderwijs. 


Ze zijn dus nooit te technisch, wel heel didactisch. 


Gerard Hautekeur 

Meer informatie over de educatieve video's bij Moortgat Audio

Visual, Azalealaan 40, 185 I Humbeek/Grimbergen, tel. 02-25 1.70.23 

of via e-mail: didac.mav@skynet.be 

mailto:didac.mav@skynet.be
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Kunst voor 
een goed doel 
Kiwanis Zaventem Airport organiseert haar negende kunsttentoonstel

ling in de panden van de abdij van Grimbergen. Er worden beeldhouw

werken, schilderijen. grafische kunstwerken en aquarellen van een aantal 

grote namen te koop aangeboden. Zo is er werk te zien van nationaal 

en internationaal gewaardeerde en gelauwerde kunstenaars. De galerij

en 'Aemen en even' en 'De Roos ' worden bij het kunstevenement be

trokken .Vanaf de abdij wordt een rode loper uitgerold naar de kunst

galerijen. Die loper symboliseert de eenheid van de drie locaties waar 

de kunstwerken worden tentoongesteld. De indrukwekkende sculpturen 

van Jan Desmarets staan opgesteld op het Abdijplein. Zijn bronzen paar

den fungeren als de gidsen van de tentoonstelling. 

De vernissage van de driedaagse verkoopstentoonstelling heeft plaats 

op vrijdag 20 april om 19.30 uur in de abdij . Op zaterdag 20 en zondag 

21 april houdt Kiwanis telkens om 20 uur een kunstveiling met werken 

van de grootmeesters Roger Somville. Paul Delvaux en Felix De Boeck. 

De organisatoren bieden de bezoekers tijdens de tentoonstelling de 

kans om kwalitatieve Elzasser wijn te proeven en te kopen. De kopers 

krijgen een kunstetiket dat ontworpen is door Frank Slabbinck. 

De kunstenaars leveren hun werk tegen atelierprijzen . De volledige op

brengst gaat onder meer naar de vzw De Bel voor kansarme gezinnen. 

de vzw Plan Aid, een begeleidingscentrum voor jongeren met moeilijk

heden thuis en het gezinsvervangend tehuis voor personen met een 

handicap, de vzw Homevil. 

Gerard Hautekeur 

VAN 9 TOT 13 APRIL 

SINT-GENESIUS-RODE 

Sporthal Wauterbos 

Doornlarenhoofdstr'aat 

Balsporten,een sponkamp voor 

kinderen van 6 101 16 jaar 

Voor meer inlichtingen: SportArk 

vzw. Domern Terrijst 2. 1670 Heikruis. 

tel. 02·396 18 39. fax 02·396 0786 

ZATERDAG 14 APRIL 

TERVUREN 

Mountainbike initiatie 
Voor meer inlrchtingen: 


Sportdienst Tervur·en. 02·769 20 85 


DINSDAG 24 APRIL 

TERVUREN 

Se Stratenloop i,s,m, alle basis

scholen van Tervuren. Dui zend leerlingen 

lopen gedurende één uu r zoveel mogelijk 

ronden om geld in Ie zamelen voor een 

goed doel. 

Info: Sportdienst Ter·vuren. 

02·769 20 85 

~ Van 10 tot I I uur 

VOORDRACHTEN 
CURSUSSEN 

9, 10, I I, 12 EN 13 APRIL 

VILVOORDE 

CC Koningslo 02·255 4690 

Streekbaan 185 

Workshop voor kinderen 
(inschrijving vooraf noodza kelijk) 

Muziek-kanten 
(voor kinderen van vier 101 twaalf jaar) 

~ Van 9 tot 12 uur 

VAN 9 TOT I 3 APRIL 

MEISE 

Sinte·Maartenschool 

Lrmbosweg I3 

Crea-Actieve vakantie 

voor kin deren van 3 tot 6 jaar. 


Thema: Ka bouterlond . 


Info: Ratjetoe vzw. Domern Terr'ijst 2. 


1670 Heikrurs. tel. 02·396 18 39. 


fax: 02-396 07 86 


DINSDAG 10 APRIL 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02·687 59 59 

Cherchez la femme ,Verborgen 

plekjes uit de gesc hi edenis va n vrouwen in 

de ki jker. Een wandel ing door Brussel doet u 

kennis maken mei ietwal 'vergelen' vrouwen 

die een belangrijke historische bijdrage 

leverden. Een boeiende onldekkingslOcht. 

~ Vertrek om 13 uur aan 

CC Den Blank. 

VANAF 17 APRIL 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02·687 59 59 

Begijnhof I I 

Kijken naar kunst. een aClieve 

basiscu rsus 

~ Op 17 en 24 april en op 8, 15. 

22 en 29 mei. te lkens van 14.00 

tot 16.30 uur. 

VANAF 17 APRIL 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02·6875959 

Begijnhof I I 

Zangstemtraining voor mensen 

die inlensief willen werken aan hu n 

zang techniek. Vier avonden van 17 ap ril 

101 1 S mei, telkens \'anaf 20.00 uur. 

WOENSDAG IB APRIL 

KRAAINEM 

GC De Lrjsterbes 02·72 1 2806 

LiJsterbessenbomenlaan 6 

Sta rt crea lieve aleli ers voor kinderen. 

Rond de wereld (,'oor vier tot 

tienjarigen) , 

~ 14.00 

DONDERDAG 19 APRIL 

KRAAINEM 

GC De Lrjsterbes 02·72 12806 

Lrjsterbessenbomenlaan 6 

Start atelier aquarel en an
dere waterverftechnieken 
voor volwassenen. 

~ 13.00 

ZONDAG 22 APRIL 

JEZUS-EIK/OVERIJSE 

GC De Bosuil 02-657 31 79 

W itherendreef I 

Diavoorstelling rond Afrika 

~ 20.00 

VANAF 23 APRIL 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02·68759 59 

Begijnhof I I 

Creatief Denken, Doe of denk 
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niet altijd hetzelfde. 

~ Op 23 en 30 april en op 7, 14 

en 21 mei, telkens vanaf 20.00 uur. 

DINSDAG 14 APRIL 

SINT-ULRIKS-KAPELLE 

Kasteel La Motte. Lumbeekstraat 20 

Academie La Motte 

200 I: Jaar van de Geeste
lijke Gezondheid,door Pau! 

Aneel 

Info 02-466 20 30 

~ 14.00 

VRIJDAG 17 APRIL 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02·687 59 59 

Begijnhof I I 

Voordracht door prof dr. Peter 

Adriaenssens, Kinderpsychiater en Direc

teur va n het Vertrouwenscentrum Kinder

mishrmdeling Vlaa ms-Brabant. 

~ 20.00 

Een kunstig complot 
Kinderen en kunstenaars, ze hebben vaak iets gemeen, 


zoals bijvoorbeeld de open blik waarmee ze naar de dingen 

kijken. Het lijkt wel een complot. Een complot dat alle kansen 

krijgt tijdens de Kunstweek met zes Beerselse kunstenaars in 

CC De Meent.Tijdens die week kunnen jongeren van 8 tot 


14 jaar samen met Beerselse kunstenaars werken aan een kunst

werk met drie dimensies. Elke kunstenaar legt zijn eigen klemtoon 


en dat resulteert op vrijdag in een heuse performance. 

Lieve Verschueren van Wisper zorgt voor de rode draad, 


de pedagogische omkadering en de coördinatie. 


Van 2 tot 6 april, dagelijks van 9 tot 12 en van 

13 tot 16 uur voor jongeren tussen 8 en 14 jaar. 


Prijs voor heel de week: 3.000 frank. Inschrijven kan op 

het secretariaat van CC De Meent, Gemeenveldstraat 34 


in Alsemberg. Tel. 02-380 23 85, fax: 02-381 03 53, 

e-mail: demeent@pi.be 


VARIA 

VRIJDAG 6 APRIL 

LENNIK 

Jeugdhuis QW 11.A Algoetst raat I I 

(achtel' de spol't hal) 

India-avond 
~ 20.00 

ZONDAG 11 APRIL 

DILBEEK 

Wandeling voor lesbiennes, homo's 

en bi 's (Hallerbas) 

Organisa tie: Sacha 

Info: 02,520 77 30 

~ Vertrek om 14.00 aan de 

parking van CC Westrand 

DONDERDAG 16 APRIL 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 2030 

Kamel'iJklaan 

Voor senio ren : 

Hola Paula 
door het Echt Antwaarps Theater 

~ 14.00 

7 EN 8 APRIL 

ZAVENTEM 

Openingsweekend van de Zaven

temse vissersclub 'De Forelletjes' met het 

uitzenen van 200 kg forel in de Zaven

temse vi jver. Telkens van 8 tot J 2 en van 

13 tot 18 uur. Jnschrijl'en vooraf is gewenst. 

Info 02-720 32 90 

VRIJDAG I 3 APRIL 

Schepdaal. Ons Gildenhuis. Mal-kt 

6e Paasquiz van ]eugdhuis ].o.S. 

Info en inschrijVingen Di,-k. 02-582 39 

98 of Reindert 02-582 06 54. 

~ 19.45 

ZATERDAG 14 APRIL 

DILBEEK 

CC Westl'and. Kamerijklaan 

Kookavond voor lesbiennes. homo's en bi's 

Organisati e: Sac ho 

Info en ,-eservat,e: 02,5 20 77 30 

~ 18.00 

anciennes 

. MONtcAGN[S RUSSES 
~- . 
~BouJevard desCapuclnes 

Nationale Ruilbeurs op 28 april in Wemmel 

ZATERDAG 18 APRIL 

WEMMEL 

Gemeenteschool 

ingang W inkel en Vertongenstraat 

De Hobby Club Wem mel organi seert een 

Nationale Ruilbeurs 
(posrilClorren, postzegels, munten) 

VOOI' meer infOl'matie 02-460 53 05 

~ Van 9 tot 16 uur 

COLOFON 


Organisaties en verenigingen die hun activiteiten opgenomen willen zien in de volgende agenda 
die de periode van 4 mei tot 5 juni 2001 bestrijkt, moeten ons de nodige informatie bezorgen 
voor 11 oprij a.s. 
U kunt uw gegevens faxen naar RandUit Agenda 02/767 57 86. Ukunt uw informatie ook per brief 
sturm Door ons redactie<ldres: Poardenmarktstraat 48, 3080 Tervuren, met de vermelding RondUit Agmda. 
Gezien het beperkte aantal beschikbare pagina 's wordt bij de aankondigingen prioriteit verleend aan 
de activitei ten in de Gemeenschapscenrra en de culturele cen tra in de rand . 
Om voor plaatsing in aanmerking te komen worden de andere activiteiten vooral beoordeeld 
op hun uitmaling noor (Ilie inwoners van de rond. 

REDACTIE: Geneviève Ostyn. 

De pictogrammen die de verschillende ru brieken aanduiden zijn 

van de hand van Chris Vandendriessche. 

VORMGEV ING: Mega.L.Una, Brussel 

DRUK: A. De Cuyper-Robberecht. Ze/eo 

VERANTWOO RDEUjKE UlTGEVER: 


Henry Coenjaarts, Paa rdenmarkt straat 48, 3080 Tervuren. 


RandUitAgenda wordt gerealiseerd met de financiële steun van de provincieVlaams-BrabaDt en 
de Vlaamse minister van 1eugd, Cultuur, Brusselse aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking. 

DINSDAG I MEI 

WOLVERTEM 

Ceciliazaal 

Oppemstraat 32 

Tweedehands Kledingbeurs 
(kleding voor kinderen én volwassenen) 

Info: 052-37 6668 

~ Van 10 tot 17 uur 

mailto:demeent@pi.be
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VLAAMSE BASISSCHOLEN IN DE ZES FACILITEITENGEMEENTEN 

De keerzijde van de aantrekkingskracht 

Per I februari telt Vlaanderen zijn scholieren 
in het basisonderwijs (kleuters + lagere school). 
Aan de hand van die telling wordt onder meer 
beslist hoeveel lestijden/leerkrachten een 
school volgend jaar krijgt. Uit de beschikbare 
cijfers blijkt dat het aantal Franstalige scho
lieren in de Vlaamse gemeentelijke basis
scholen in de zes faciliteitengemeenten ook 
nu weer rond de 30% schommelt. Het vergt 
van de leerl<rachten heel wat kunst- en vlieg
werk om in zo'n omgeving de kwaliteit van 
het onderwijs naar de Nederlandstalige kin
deren toe te blijven waarborgen. 

Wezembeel<-Oppem 
'Wij m ogen geen statistieken opmaken over het taalgebruik 
van onze kinderen ', zegt clirectrice Fri eda Thiels van de 
basisschool in Wezembeek-Oppem. 'Als gemeenteschool 
m oeten wij elk kind aanvaarden dat zich aandient. Strikt 
gezien mogen we zelfs geen navraag doen over de voorge
schiedenis van het kind . Dar is soms heel moeilijk want wa t 
doe je als er zich ouders aandienen di e geen Nederlands 
spreken?' De gemeenteli jke basisschool van Wezembeek
Oppem is twee jaar geleden omgevormd tot een Freinet
school. In de lagere school zitten nu 39 leerlingen en in 
de kleuterschool 42 kleuters. 'In de eerste klas van de lagere 
school hebben we vijf ki nderen: twee Nederlandstaligen, 
één Russisch vluchtelingetj e, I taalgemengd Frans/Neder
lands kind en éen kind u it een Engels/Franstalig gezin' , 
somt schoolhoofd Frieda Thiels op. 'Die m engelmoes vindt 
je teru g in zowat alle klasjes. In de praktijk blijkt dat kin
deren uit echt gemengde gezinnen het bijzonder moeilijk 
hebben, want voor hen is het Nederlands al de derde taa l 
di e ze moeten leren. Volgens de directrice vormt het hoge 
aantal anderstaligen niet echt een pro bleem in een Freinet
school. 'Ons onderwij S is heel communicatief ingesteld . Wij 
ervaren de aanwezigheid van anderstaligen niet als een rem 
voor de ontplooiing van de andere kinderen', besluit ze . 

Kraainem 
Kraainem wordt algemeen aanzien als de m eest verfran ste 
faciliteitengemeente. 40% van de leerlingen in de lagere school 
is homogeen Franstalig en nauwelijks 26% is Nederlands
talig. In de kl euterschool is dat respec tievelijk 39% en 30%. 
In de eerste kleuterklasJes is 25 % van de kindj es homogeen 
Nederlandstalig. 'Onze kleuterleidsters pro beren consequent 
Nederlands te spreken ', zegt directrice Lea Bruggeman. 
'Maar bij de allerkleinsten zijn ze verplicht te vertalen of 
ze geraken er nooit uit. Ook in de lagere school blijft het 
moeilijk. Wij hebben dit Jaar geen zorgverbreding noch extra 
taaluren. Alles komt dus op de schouders terecht van de taak
leerkracht.' Zorgverbreding wordt gegeven aan de kinderen 
van de derde kleuterkla s en van het eerste en het tweede 
leerjaar die uit de boot (dreigen te) vallen . Om in aanmer
king te kom en voor di e lestijden m oet de school aantonen 
dat zij in voldoende mate de beoogde doelgroep opvangt. 

Zij moet hiervoor tweejaarlijks een aanwendingsplan in
dienen waarin haar aanpak grondig wordt om schreven . De 

taakklas is er voor kinderen vanaf het derde leerjaar to t het 
zesde leerj aar die qua eindtermen niet voldoen aan de gel

dende norm in Vlaanderen . 'Ons aanwendingsplan voor dit 

jaar en vo lgend jaar werd niet goedgekeurd ' , zegt de direc
trice. 'We dreigen nu in een situatie te verzeilen waarbij 
tijdens de lessen meer aandacht wordt besteed aan het taal
probleem van het Franstalige kind dan aan de vorderingen 
van het Nederlandstali ge kind.' 

Linkebeek 
De basisschool van Linkebeek ligt te zonnen op de heuvelrug 
waa rop ook het Gemeenschapscentrum De Moelie huist. 
Het is even voor het begin van de lessen en auto 's rijden af 
en aan om het jonge volkje af te leveren aan de schoolpoOI"t. 
De voertaal is duidelij k Frans. Dat hoeft ook niet te verbazen; 
slechts 10% van de inwoners van linkebeek is Nederlands
tali g. De Franstalige en de Nederlandstalige basisschool 
delen hetzelfde gebou w. De kinderen spelen samen op de 
speelplaats en zitten ook samen in de refter voor het mid
dage ten. In de basisschoo l van Linkebeek is 33% van de 
kinderen Nederlandstali g. De rest is gemengd of anderstalig. 
Directeur Roger Van Den Bossche waakt erover dat deze 
balans behouden blij ft, niettegens taande hij wettelijk geen 
been heeft om op te staan. 'Natuurlij k waak ik daarover. Ik 
de·l1k dat het nodig is dat wij naas t de aantallen ook de hva
li tei t van ons onderwijS hoog m oeten houden . Zoals het er 

L'enseignement dans 

les six communes à facilités 

A partir du I er février, la Flandre procédera à un recensement 
de ses écoliers dans les écoles gardiennes et primaires. 
Ce recensement permettra notamment de déterminer Ie nom
bre d'heures de cours et d'enseignants affectés l'an prochain à 
chaque école. 11 ressort des chiffres disponibles que Ie nombre 
d'élèves francophones dans les écoles communales flamandes 
est de l'ordre de 30%. Le personnel enseignant doit déployer 
des efforts considérables pour continuer à garantir un enseig
nement de qualité dans de telles conditions. 



nu in de Brusselse scholen aan toegaat, daar zie ik geen toe
komst in .' In Linkebeek zitren 240 kinderen in het Neder
landstalig basisonderwij s waarvan 90 in de kleuterklasjes. 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat een groot aantal kinde
ren uit andere gemeenten afkomstig is. De directeur beaamt 
dat 'tweetalige ouders voor onze school kiezen omdat zij 
weten dat de onderbouw naar het Frans hier dUidelijk 

aanwezIg I S. 

Drogenbos 
Drogenbos heeft een relatief oude bevolking en jonge Vla
mingen komen er zeker ni et bij. 'Dat patroon vindt je ook 
terug in de schoolpopulatie' , zegt directeur Jos Van der 
Meylen van de gem eentelijke basisschool. 'We hebben een 
grote groep gemengde gezinnen waarvan ik niet weet wat 
thuis de voertaal is. Het aanta l echt Nederlandstaligen schom 
m elt rond de 30%. 40 % heeft gemengde ouders en de rest 
is Franstalig. De lagere school (j 30 leerlingen) heeft een iets 
betere verhouding dan de kl euterschool (8 2 kinderen). 
Kinderen uit Drogenbos zelf zijn er bijna niet, de m eeste 
kinderen -waarva n de ouders in het Brusselse werken
komen uit andere gemeenten.' De directeur eist bi j de in 
scllrijving dat de kinderen de kleuterklasjes in het Neder
lands hebben doorlopen. Mocht hij dat niet doen dan zou 
het aantal Franstaligen beduidend hoger liggen. Van der 
Meylen antwoordt met een eenvoudig voo rbeeld op mijn 
vraag waarom Franstalige ouders hun kind eren naar een 
Nederlandstalige basisschool sturen, terwijl deze keuze toch 
hoge bijkomende eisen stelt aan het kind. 'Elk jaar gaan we 
begin februari op sneeuwklas in Oostenrijk. De Franse 
school is daar dan ook. Het valt op dat geen enkel kind 
van de Franse school een zinnig woord Nederlands kan 
uitbrengen, terwijl onze kinderen daarentegen een behoor
lijk mondj e Frans praten. De Franse school slaagt er niet in 
tweetalige kinderen te vormen. De ouders weten dat ook 
en velen beseffen beel goed dat de kennis van het Neder
lands in Brussel een economische m ee rwaarde oplevert. 
Dus kiezen ze voor Nederlandstalig onderwijs.' 

Sint-Genesius-Rode 
De inrichtende macht van de Vlaamse basisschool van Sint
Genesius-Rode gaf direcreur Vital Swaelens geen toestem
ming om in het kader van deze reportage met ons te praten. 
Na een scbriftelijke vraag aan de gemeentesecretaris ver
strekte de directeur ons de volgende cijfers: kleuterschool 
147 en lagere school 237 kinderen. 60 % van de kinderen 
is Nederlandstalig en 40% gemengd. 'In onze school zijn 
haast geen Franstalige kinderen', reageert de directeur op 
onze telefonische vraag. Waarvan akte. 

Wemmel 
Ook in Wemmel gaf de inrichtende macht van de Vlaamse 
basisschool geen toestemming om met ons te praten. Vorig 
jaar augustus verklaarde de directeur van de Vrije School 
Sint-Jozef (de katholieke basisschool) dat hij meer dan 30% 
Franstalige kinderen per klas niet echt zag zitten. In twee van 
zijn klassen werd die limiet toen al overschreden . Wij hebben 
geen reden om aan te nemen dat het in de gemeentelijke basis
school van Wemmel anders zo u zijn. Uit een rapport van 
199 7 valt af te leiden dat er toen al 35,5% Franstalige kin
deren in de Nederlandstalige basisscholen van Wemmel zaten. 

Flor Stein 

FRANSTALIGE BASISSCHOLEN 

Vlaanderen subsidieert de Franstalige basisscholen 
in de gemeenten met taalfaciliteiten, maar die 
scholen mogen dan wel alleen kinderen opvangen 
uit de eigen gemeente. De Vlaamse overheid wil 
op die manier de integratie bevorderen van de 
Franstalige kinderen in de Vlaamse leefgemeen
schap. De subsidies bedroegen in 1999 ruim 
318 miljoen frank. In het kader van de subsidiering 
werd bepaald dat er in die scholen vier uur 
Nederlands moet worden gegeven in de tweede 
graad en acht uur in de derde graad. De afspraak 
houdt voorts in dat de kwaliteit van het onder
wezen Nederlands ook echt integratiebevorde
rend moet zijn en dat de leerkrachten Neder
lands een grondige kennis moeten hebben van de 
taal. In principe moeten inspecteurs van de Vlaam
se en de Franse Gemeenschap deze scholen con
troleren, maar de Franse Gemeenschap duldt 
geen pottenkijkers. De rapporten van de Vlaamse 
inspecteurs voor het schooljaar 98-99 werden 
zonder meer geklasseerd en vervangen door een 
enquête die werd ingesteld door de Administratie 
Basisonderwijs van het Departement Onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap. In het schooljaar 
99-2000 hebben de Vlaamse inspecteurs de Fran
se scholen niet mogen inspecteren. Het is dan 
ook quasi onmogelijk precieze cijfers te krijgen 
over de leerlingensamenstelling van de Franstalige 
basisscholen in de gemeenten met taalfaciliteiten. 
Steeds vaker worden er vragen gesteld over de 
aanwezigheid van het grote aantal buitenlandse 
leerlingen in die scholen, die daar volgens de 
gemaakte afspraken eigenlijk niet zouden mogen 
zitten. FS 

Roger Van Den Bossche. Directeur van de gemeenteschool in Linkebeek. 
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Keizerlijl<e pracht uit China en Japan 


De bloemen zijn van een weergaloze, 
exotische schoonheid. Ze lijken een 
beetje op de gewone vaste plampioen, 
maar zoals de naam zegt wordt het een 
struik die onder gunstige omstandig
heden tot drie meter boog kan worden. 
Bovendien zijn de bloemen soms twee 
tot drie keren zo groo t als di e van een 
gewone vaste plantpioen. Bloemen 
van bijna 30 cm diameter zi jn geen 
uitzondering. 

Heilige bloem 
Het was de uitverkoren bloem van 
Chinese keizers uit de Sui- en de Sung
dynastie en ze komt veelvuldig voor 
op oude Chinese schi lderij en en por
selein. In de Chinese kunst is de slruik
pioenen één van de vier heilige bloemen 
(naast de lotus, de chrysant en de pru
nus) en vertegenwoordigt hij de maand 
maart en de lente. De oude Chinese 
benaming van de struikpioenen is Hua 
Wang, de Koning der Bloemen , terwijl 
vaste-plantpioenen Hua Leang, minis
ters van de Konin g, werden genoemd . 
De gewone Chinese benaming is lvlow 
Tan of lvloutan, wat een afgeleide zou 
zijn van Mütan g, de mythische bloe
menkeizer. 

Poëtische namen 
Tijdens de Culturele Revolutie waren 
de struikpioenen één van de gelief
koosde doelwitten van de Rode Gar
des die dit symbool van het feodale 
en keizerlijke China wilden uitroeien . 
Gespecialiseerde kwekers verborgen 
de beste variëteiten, terwijl ze de an
dere grotendeels konden redden m et 
als argument da l ze niet gekweekt 
werden vanwege hun schoonbeid, 

De boom- of struikpioen 

wordt al minstens 


2.000 jaar gekweekt 

in China en Japan, maar 


bij ons is hij pas zo'n 

200 jaar bekend. En dan 


nog, het is pas sinds 

een paar jaar dat deze 

keizerlijke bloem met 

mondjesmaat opduikt 

in onze tuinen. In het 

Domein Groenenberg 

in Sint-Pieters-Leeuw 

werd begin 2000 een 

grote collectie boom

pioenen aangeplant die 

in de komende jaren 


nog verder zal worden 

uitgebreid. 


maar omdat de wortels traditioneel 
gebruikt worden in de Chinese ge
neeskunde. 
Pas op het einde van de 18de eeuw 
raakten de Chinese struikpioenen in 
Europa bekend, maa r bet was pas in 
het midden van de 1 9de eeuw dat ze 
hier echt doordrongen. Het merendeel 
van de vandaag in Europa verkrijgbare 
planten worden rechtstreeks uie China 
of Japan geïmporteerd. Ze hebben som s 
heel poëtische namen zoals 'Go ud be
poederde Roze', 'Grote Gevleugelde 
Vlinder', 'Groene Draak Liggend op een 
Chinese Inkrsteen', 'Poort van Vreugde' , 
' uitnodiging to l uitbundig plezier' of 
'Glimlach tussen de struiken '. 

Kiezen bij bloei 
Omdat er ook tussen botanici nog grote 
verwarring bestaat over de precieze in

deling van de struikpioenen en omdat 
de Chinese en Japanse cultivars die bij 
ons "vorden ingevoerd meestal onuit
spreekbare namen hebben, is het voor 
de gewone liefhebber weinig zinvol 
om op basis van de namen een pioen 
te kiezen. 
Daarom is het best om bij een goede 
kweker te gaan kijken op het ogenblik 
dat ze bloeien en de bloemen te kie
zen die men het liefste ziet. 
Naast een goed doorlaatbare bodem 
ve rkiezen boompioenen een vrucht
bare grond die li efst een beetje kalk 
beva t (dus zeker geen zure grond). 
Plant ze bij voorkeur op een luchtige, 
zonnige plaats , ver van de wortels en 
de schaduw van bomen. Om de even
tuele gevolgen van late nachtvorst te 
beperken is het bes t om ze op een 
plaats te zenen waa r ze in het voor
jaar en igszins beschermd zijn tegen 
de ochtendzon. 

Paul Geerts 

Open deur 
Thierry de Ryckel van de kleinschalige 

kwekerij de la Thyle organiseert van 16 tot 

28 april een 'Fête de la pivoine en fleurs'. 

Tijdens deze week stelt hij een unieke col

lectie van boompioenen uit de Himalaya 

ten toon. Op dat ogenbl ik zouden er zo 'n 

1000 pioenen moeten bloei en. Er zijn door

lopend rondleidingen van 9 tot 12u30 en 

van 14 tot 18u. 

INFO Pépinière de la Thyle , Rue de Nivelles, 

1490 Court-st-Etienne , Tel/fax: 0 I 0 61 44 91 



Zaventem, Isabelle en de decibels 


Begin februari ontstond commotie toen de 
federale regering verbood dat vliegtuigen 
tijdens het weekend nog langer dwars over 
Brussel vliegen. Een begrijpelijke beslissing, 
zeker als je ze in het perspectief van de vei
ligheid plaatst. Ondertussen blijft het nacht
lawaai de mensen in de rand wel wakker 
houden. 

Via de 2S R, de grootste startbaan op de luchthaven van 
Zaventem, stijgen de vliegtuigen op in westelijke richting 
to t 2000 voet en zwenken dan naar rechts naar Machelen , 
of naar links, richting Tervuren, Het was verkeersminister 
Jas Chabert die in 1974 besliste dat de vliegtuigen tijdens 
het weekend ook gewoon rechtdoor mochten blijven vlie
gen, dwars over Brussel. Kwatongen beweren dat Chabert, 
zelf in Meise woonachtig, zich stoorde aan het lawaai tijdens 
de weekends. Het is di e zogenaamde 'Chabert-route' die de 
federale regering op 9 februari l.l. afschafte. In de Vlaamse 
media werd verontwaardigd gereageerd en geïnsinueerd dat 
de Brusselaars druk zouden hebben uitgeoefend op verkeers
minister Isabelle Durant (Ecolo) om het lawaai af te wentelen op 
Vlaanderen. Die visie wordt alvast niet gedeeld door Wakker 
Tervuren, actiecomité tegen het naclulawaai . Woordvoerder 
Dolf Cauwelier: 'Eerlijk is eerlij k. De beslissing van twintig 
jaar geleden om vliegtuigen dwars over de grootstad Brus
sel te laten vliegen, was niet wijs. Als de regering dat nu 
intrekt, corrigeert ze een stommiteit uit het verleden.' 

Een beetje beterschap 
Volgens Cauwelier blijft de overlast voor de rand door het 
afschaffen van de Chabert-route beperkt. 'Er is wel wat hin
der, maar het gaat hier toch over vliegtuigen die al meer 

dan 600 meter hoog vliegen. Wat wij 's nachts over ons 
horen bulderen vanop startbaan 20, is heel andere koek en 
daaraan is momenteel nog niks veranderd.' 
Toch bevatte de regeringsbeslissing ook goed nieuws voor 
Vlaanderen , vindt Cauwelier. Voortaan zal immers de stillere 
nachtprocedure, volgens de 'Grand tour de Brabant' die nu 
geldt tussen 23u en 1 u 's nachts, worden uitgebreid van 23u 
tot 6u 's morgens en dat is een vooruitgang voor de rand. 
De vraag of er in de toekomst op baan 20 's nachts nog zal 
worden opgestegen, schuift de regering door naar een buiten
landse en onafhankelijke expert in nachtelijke vliegprocedures. 
Wakker Tervuren gelooft dat zo'n objectieve aanpak de beste 
garanties biedt om communautaire twisten te vermijden. 

Alles draait rond DHL 
Vraag is wat er ondertussen al veranderd is sinds Isabelle 
Durant in februari 2000 de kwestie van de geluidsoverlast 
scherp stelde. Cauwelier: 'Het kernprobleem blijft; we moe
ten nog altijd in onze kelder gaan slapen en zelfs daar wor
den we wakker. Wel ligt er een akkoord voor dat op termijn 
tot verbetering moet leiden: tegen 2003 moet het nachtla
waai met gemiddeld 70 pct. verminderen door de vervan
ging van de meer lawaaierige toestellen. Daarnaast komt er 
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een fonds waarmee huizen in de onmiddellijke nabijheid 
van de startbanen worden onteigend en de isolatie van hui
zen kan worden gesubsidieerd. De akkoorden stroken min 
of meer met de sowieso al bestaande plannen van DHL om 
zijn oudste vliegtuigen te vervangen. In die zin zeg ik dan 
ook dat Isabelle Ourant het niet heeft gehaald. De macht van 
DHL is kennelijk zeer groot. Zodra Vlaams minister Dua de 
Vlaamse milieuvergunning verscherpt, zal OHL naar de Raad 
van State trekken . Met als argument dat die vergunning de 
werkgelegenheid en de leefbaarheid van DHL bedreigt.' 
Verder blijft het wachten op een overeenkomst tussen DHL 
en de overheid die het meeste lawaai naar het begin en het 
einde van de nacht moet verschuiven. De bouw van de ge
luidswallen rond de startbanen - ter bestrijding van de la
waaihinder vanop de grond - zit nu in een aanbestedingsfase: 
de wallen zouden er tegen 2003 staan. In de toekomst komt 
er ook een ombudsdienst en een overlegplatform waar de buurt
bewoners met hun klachten terecht kunnen. Cauwelier: 'Er 
zijn enkele stapjes vooruit gezet maar het gaat traag.' 

John Vandaele 

Zaventem und der Lärm 

Anfang Februar gab es einige Aufregung, als die Bundesregie
rung verbot. dass Flugzeuge am Wochenende noch länger quer 
über Brüssel fljegen dürfen. Eine verständliche Entscheidung. 
besonders im Hinblick auf die Sicherheit.Allerdings raubt der 
Nachtlärm den Menschen in der Region weiterhin den Schlaf. 
'Es wurden ein paar kleine Schritte unternommen, aber es geht 
nur langsam voran und das Kernproblem bleibt:Wir müssen 
zum Schlafen immer noch in den Keiler gehen und selbst dort 
werden wir wach', so ein Wortführer von Wakker Tervuren, 
einer Aktionsgemeinschaft gegen den Nachtlärm. 
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ZONDER OMWEGEN 


GOED VOLK 


Grimbergen is een typisch oud dorp, 
met de kerk in het midden. Haar witte Ze kijken gemiddeld 25 uur Wat bezielt mensen om op 

toren licht op in het donker en trekt aan. per week televisie, bijna 4 een donderdagavond naar een 
Hier moet ik zijn, hier word ik verwacht. uur per dag. Op den duurliteraire lezing te komen 7 

zal dit leiden tot dat 'bowHet Davidsfonds heeft me uitgenodigdDrie beweegredenen, dunkt 
ling alone' , het ultiemevoor een literaire lezing. Ik krijg een uitme. Ten eerste het verenigings
ieder-in-zijn-eentje-bezig.gelezen publiek voor me, ontwikkeld enleven. Ze zijn lid van een club 
Ginder is het bijna zo ver,geïnteresseerd. Hoe groot? Enkele tientalen trekken elkaar mee naar 

len, de ideale grootte voor een auteur hier kan het zo ver komen wat er te doen is. Ten tweede 
van mijn kaliber op een avond van alleen nog maar in je eende belangstelling. Lezers zijn 

wederzijdse kennismaking. tje kaartspelen, of helemaalbenieuwd naar schrijvers, 
niet meer kaartspelen.sprekers kunnen rekenen op 

luisteraars. Ten derde de bereikbaar
heid. Het centrum van hun gemeente 
is vlakbij, de plaats van bijeenkomst 
vertrouwd. Kortom, een-twee-drie een 
paar uur cultuur is mooi meegepikt. 

'Ik voel me vereerd: zeg ik tegen 
mijn publiek. 'Terwijl honderdduizen
den mensen aan hun televisie blijven 
hangen, zitten jullie hier.' 

'Tja: plaagt me een meneer, 'nu 
hebben we onze soap gemist.' 

Het is het een of het ander, aan televisie 
verhangen zijn of onder de mensen 
komen. 

'Mensen die relatief weinig deelnemen 
aan het verenigingsleven en relatief veel 
tv-kijken, hebben meer kans bang, pessi
mistisch, onverdraagzaam, politiek pas
sief, anti-democratisch en egoïstisch te 
zijn dan mensen die relatief veel deel
nemen aan het verenigingsleven en 
relatief weinig televisiekijken.' Die be
vinding van VUB-sociologen gaf me 
een aha-erlebnis. Sindsdien splits ik 
de medemens in een groep van parti
ciperend, sociaal geïntegreerd goed volk 
en een groep van niet participerend, 
sociaal geïsoleerd onaangenaam volk. 

De tv-verslaafden brengen volgens 
de VUB-sociologen de klad in de samen
leving. Dat bevestigt mijn ervaring dat 
het aangenamer omgaan is met Davids
fondsers dan met Bigbrotherwatchers. 

De mensen die meedraaien in ver
enigingen, zijn positiever ingesteld. 
Daarbij maakt het volgens de sociolo
gen niet uit of ze lid zijn van een so
cioculturele vereniging, lokaal comité, 

sportclub of vriendenkring. Alle actieve 
participatie stemt optimistischer dan 
passiviteit. Versta ook: een uur fitness
centrum is gezonder dan een uitzen
ding swingpaleis. 

Voorlopig houden we het in Vlaanderen 
overigens nog gezellig. De helft van de 
Vlamingen is actief lid van minstens 
één vereniging, als het niet meer van 
een grote bond is, dan toch van een 
kleine club. Maar we worden al wel 
gewaarschuwd voor wat komen gaat: 
Amerikaanse toestanden. 'Bowling Alone: 
luidt de titel van een boek van de Ame
rikaanse politicoloog Robert Putnam. 

Amerikanen sluiten hoe langer hoe 
minder aan bij verenigingen. Ze vra
gen hoe langer hoe minder mensen te 
eten en gaan hoe langer hoe minder 
met vrienden op restaurant. Ze com
municeren niet meer onder buurtbe
woners, ze communiceren via internet. 

Democraten en optimisten, verenigt u. 
In een wijk niet ver uit mijn buurt heb
ben ze geen sociologen nodig om dat 
te komen uitleggen. Ik passeer regel
matig in die wijk en heb binnenpret 
om de sociale evolutie die er zich 
spontaan heeft voltrokken. 

Wat ik 'wijk' noem, is niet meer dan 
een uithoek van de gemeente bij een 
oprit richting hoofdstad aan de voet 
van een brug die de autoweg over een 
drukke verbindingsstraat leidt. Een aan
tal huizen staan er dicht tegen elkaar 
aan en een van die huizen is een café. 
Aan de overkant ligt een open plek, 
veroverd op de beemden waarboven 
de autoweg snelt. De omwonenden en 
de caféklanten parkeren hun auto's op 
die plek. En ze spelen er petanque, 
intussen al een aantal jaren. Een paar 
mannen zijn er mee begonnen, hebben 
hun terrein geëffend, het groter ge
maakt, het afgebakend met balken, 
kinderen laten meedoen en hun vrou
wen ook met hun ballen laten spelen. 
Soms wordt naast het petanqueveld een 
feesttent opgetrokken en overstemt de 
muziek op de open plek het geraas van 
de auto's erboven. 

Dat de vrolijke petanquers van de 
E41! niet tot de soort verenigingen 
behoren die literaire lezingen organi
seert, spijt me niet. Dat ze tornooien 
inrichten, met andere petanqueclubs 
verbroederen, van het café hun volks
huis maken en van de open plek hun 
volksplein. 

Brigitte Raskin 



Bedrijven geven schoorvoetend 

voorrang aan Nederlands 


Een op vijf meteen positief 

I) Bedrijven die POSITIEF reageerden 
op de oproep van vzw 'de Rand' en voor
taan alleen Nederlandstalige publiciteit 
of reclame met voorrang voor het 
Nederlands (beloven te) voeren: 

• SINT-PIETERS-LEEUW 

As Adventure. Casa, Christiaensen. 
Mephisto, Rodania Benelux. City Drinks, 
Well.com. Cad. Cam, Procter & Gamble, 

Roularta. 

• WEZEMBEEK-OPPEM 
Sony. vzw Bebat 

• KRAAINEM Avance. C&A,AutoS, 
Tom & Co, Maxi GB 

• WEMMEL Super GB,Tom & Co, 

• SINT-GENESIUS-RODE 

Tiense suiker 

2) Bedrijven die NEGATIEF of 
niet reageerden: 

• WEZEMBEEK-OPPEM 

NV Kapitol, Camara. Nissan, Foto Video 

Bert, De Landsheere schilderwerken, 

Mieie, Publi-Touch. Xavier Scuntinaire. 

Mobistar. Soft Distribution, Business Soft

ware International, BMW, La Libre Belgique. 


• KRAAINEM Match. Maxi GB. Cora, 

Krëfel , Delhaize, Pearle. English Gardens, 

Rob, Garden Cavirot. Telecom. Peugeot. 


• SINT-GENESIUS-RODE Mieie, 

Euro Center. Photo Hall. Pig's. 


• ANDERE GEMEENTEN 

Dow (Sint-Pieters-Leeuw). 

Quick (Sint-Stevens-Woluwe). Grzy

bowski en PK (Vlezenbeek). 


3) Bedrijven die op de valreep beloofden 
mee te werken: Brico, Fortis. 

tief; veertig dossiers zjjn nog nie t 

afgeslo ten. Op deze manier bijdragen 

tot de vernederlandsing lukt dus, mi ts 

de nodige inspanningen . 

Blijven aandringen 
Kristy De Groot ervaart weinig vijan

digheid . De meeste aangeschreven 
ondernemingen hebben begrip voor 

de actie, wat nog niet be tekent dat zi j 

vlot ingaan op de vraag. Maa r volgens 

De Groot levert blijven aandringen 
duidelijk resultaat op. 

• Wie klachten of opmerkingen heeft over 

het t aa lgebruik in faciliteiten- of randge

meenten. kan terecht bij vzw 'de Rand', 

Kaasmarkt 75 , 1780 Wemmel. 

tel. 02/456 97 85, fax 02/456 97 81. 

E-mail : taalloket@derand .be 

Chris Van Geyte 
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Bedrijven die in hun contact 
met klanten het Frans ge
bruiken, werken in de Vlaamse 
rand rond Brussel de ver
fransing in de hand. Als hen 
daarop gewezen wordt, is een 
vijfde van die ondernemingen 
meteen bereid zijn taalge
bruik aan te passen. Dat blijkt 
uit het eerste 'Jaarverslag Ver
nederlandsing van het straat
beeld' van vzw 'de Rand'. 

De zes gemeenten met taal faciliteiten 

(Drogenbos, Kraainem, Linkebeek , Sint

Genesius-Rode, Wemmel en Wezem

beek-Oppem) liggen in Vlaanderen. 

Maar omdat er m eer Franstaligen wo
nen zijn sommige bedrijven en dien

sten geneigd om uitsluitend o f vooral 
het Frans te gebruiken in hun contact 

met de buitenwereld . 

Vijf p ar geleden richtte de Vlaamse 

Gemeenschap de vzw 'de Rand' op. 

Language use in the streets 

Bij die vereniging staat het respect voor, 
de onders teuning en versterking van 

het Nederlandstalig karakter van de 

streek voorop. Via zi jn dienst Taalloket 

werkte de vzw 'de Rand' vori g jaar aan 

een inventaris van bedrijven die het 

Vlaamse karakter van de regio negeren 

door louter Franstali ge reclame of 

correspondentie te voeren of door voor
rang te geven aan het Frans. 'Want', moti

veert stafmedewerkster Krist)' De Groot 
van vzw 'de Rand ', 'daardoor versterken 

zij de verfransing va n het straatbeeld .' 

Brievenactie 
De vzw 'de Rand ' kan Juridisch niets 

afdwingen. Actie voeren gebeurt op 

andere manieren, zoals het schrijven 
van brieven naar meer dan honderd 

bedrijven die in hun reclame het 
Frans voorrang gaven. Hen werd in 

eerste instantie gevraagd het Neder

landstali g karakter van de streek waarin 

zij gevestigd zijn te respecteren. Als 

uit volgende publicaties 

bleek dat aan die oproep 

geen gevolg was gegeven , 

Although the six facility communities around Brussels 
all lie within the Dutch-speaking part of Belgium, be
cause many French speakers live there, many companies 
have been inclined to use French either exclusively or 
primarily in their contacts with the outside world, and 
this has only served to intensify the 'Frenchification' of 
the outskirts. When this is brought to their attention, 
one-fifth of the companies are immediately prepared 
to adapt their language use. That is one of the findings 
presented in the first 'Annual Report on Increasing the 
Use of Dutch in the Streets' from the non-profit asso
ciation 'de Rand'. 

werd opnieuw contact 

opgeno men en de vraag 
herhaald. Uit het 'Jaarver
slag vernederlandsing van 

het straatbeeld ' blijkt dat 
van de honderd aange

schreven bedrijven er 
negentien hun taalgebruik 

sne l aanpasten. Veertig 
reageerden niet o f nega

mailto:taalloket@derand.be
http:Well.com
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LaDlbik en Geuze 

geven hun geheiDlen prijs 


Tijdens de derde 'Toer de bic' en 'bruynen alambic ' ... tja, dan een kleine vergoeding gebruik van de 
Geuze' op zondag 22 april lijkt dat verhaal met die Spanjaarden pendelbus. Het vertrek is altijd bij het 
a.s. kan men negen produ toch wel te kloppen. station van Halle of bi j een van de deel

centen van lambik en geuze nemende brouwers. Voor meer inlich

gaan bezoeken in het Pajot Boekje open over bier tingen: Armand Debelder, voorzitter 

tenland en daarbij ook nog JefVan der Steen, kenner van lambik Horal, Herman Teirlinckplein 3 , 

genieten van het landelijk bieren, heeft er een overzichtelijk boekje 1650 Beersel, tel. 021331 06 52. 

schoon. Dit jaar verscheen over geschreven: 'Het Pajottenland en de 

trouwens een informatief Zennevallei , bakermat van lambi(e)k en Zoals champagne 

boekje over de unieke bier geuze '. Men kan het verkrij gen door het Na afloop van die rondrit weet u wat 

soorten van deze streek. luttele bedrag van 100 frank + 35 frank het verschil is tussen lambik en geuze. 


verzendingskosten over te maken op Dan is u duidelijk dat geuze niet door 
Is het nu 'lambiek' of 'lambik' ) Het rekeningnummer 000-0057401-74 brouwen ontstaat, maar door het men
woordenboek zegt het eerste, maar van Toerisme Vlaams-Brabant, Diestse  gen van verschillende lambikken , welk 

de brouwers kiezen voor de tweede steenweg 52, 3010 Kessel-Lo (Leuven), mengsel vervolgens gaat hergisten op 
schrijfwijze - en zouden zij het niet waar men het ook kan afhalen. Het is fles. Het lijkt veel op de manier waarop 
weten ) Het hele woord roept trouwens champagne ontstaat. Kriek is weer een 
raadsels op. Doorgaans wordt beweerd hoofdstuk apart : dat is lam bik die opIn het woordenboek
dat de bezettende Span jaarden de brou gisting is gebracht door de toevoeging 
werij en en distilleerderijen door elkaar van kersen, liefst verse kersen. staat 'lambiek', maar 
haalden en alles maar 'alambic' noem Wilt u als een echte kenner worden 
den, naar het oorspronkelijk Arabische de brouwers kiezen beschouwd, wee t dan dat geuze niet 
woord 'al anbiq' voor distilleerkolf aan tafel mag worden geserveerd. Het 
Michael Jackson, 's werelds grootste voor 'lambik' moet aan de toog gebeuren en bij u 
bierkenner die al vaak over onze bieren thuis best aan het aanrecht. Bij flessen 
schreef (en ook aanwezig was op de eveneens verkrijgbaar bij de toeristische die gelegen hebben, giet u het eerste 
persvoorstelling van de opendeurdag diensten van de afzonderlijke Vlaams scheutje weg en begint dan pas aan 
en het boekje in Beersel) , h ee ft andere Brabantse gemeenten en bij de artisa de glazen. Het schuim mag over de 
suggesties : het woord zou van het nale lambikbrouwers, alsook bij de rand komen, want dan verdwijnen 
Latijnse 'lambere '(= nippen) komen vzw Horal die de belangen van deze m eteen de te grote luchtbellen. Maar 
of misschien nog eerder van de plaats brouwers behartigt. Uiteraard moet u vindt dit allemaal in het hierboven 
naam Lembeek. De laatste theorie lijkt het dienen om de streek en de streek genoemde boekje, net als een aantal 
de juiste, maar als je dan weer ziet dat gerechten te promoten. En daarvoor smakeli jke recepten. 
bij de allereerste vermelding van het is er dit jaar ook weer de 'Toer de 
edele vocht - in een gerechtelijk docu geuze ', waarbij men de bieren kan Gerard Van Swieten 
m ent van 21 n ovember 17 94 - sprake gaan proeven waar ze gemaakt wor 
is van 'vier tonnen allambique' en dat den. U gaat met uw eigen vervoer Toer de Geuze: zondag 22 april 200 I , 

m en het in een verkoopsakte van fe middel de brouwerijen langs (wel een van 10.00 tot 17.00 uur. 

bruari 1817 heeft over ' geel en alam- Bob m eenemen') of u maakt tegen Inlichtingen: 02/331 06 52. 



DAIS, een unieke sportclub 

voor Dlensen Dlet een Dlentale handicap 

Eind vorig jaar startten twee 
opvoeders van het begelei
dingscentrum Sint-Franciscus 
in Strijtem met de vzw Doe 
Aan Integratie Sport, kort
weg DAIS. Deze sportclub 
voor personen met een men
tale gehandicap telt intussen 
zo'n honderd leden, afkomstig 
uit het centrum Sint-Franciscus 
maar ook van ver daarbuiten, 
en is uniek in Vlaams-Brabant. 

Marc Van Damme en Walter Thielemans 
zijn opvoeders van het begeleidings
centrum Sint-Franciscus en werken elke 
dag met mentaal gehandicapte jonge
ren. Een aantal jaar geleden viel het hun 
al op dat het sportaanbod voor jonge
ren met een verstandelijke handicap 
erg beperkt was. 'Sport maakt in ons 
centrum slechts 1 % uit van het totale 
aanbod van de school en dat vonden we 
veel te weinig', legt Marc Van Damme 
uit. 'Sport is net als voor vele validen 
ook voor mindervaliden heel belang
rijk . Sommige gasten bloeien echt 
open als ze een sport vinden die hen 
ligt . Sporten helpt hen in hun sociale 
groei en vergroot hun zelfvertrouwen.' 

Ruim assortiment 
DAIS richt zich specifiek tot m entaal 
gehandicapten maar niet exclusief. 
'Als mensen met een fysieke handicap 
vragen om lid re worden en mee te 
sporten, bekijken we geval per geval 
welke de mogelijkheden ziJn', zegt Marc 
Van Damme. DAIS telt momenteel 
een kleine honderd leden en dat be
schouwen de initiatiefnemers als een 
succes. 'Inzake sportvoorziening is het 
aanbod voor mentaal gehand icapten 
in Vlaams-Brabant erg klein. Dat mer
ken we onder andere aan het feit dat 
zowat de helft van onze sportende 
leden geen school loopt in Sint-Fran
ciscus, maar uit a.ndere instellingen 
komen of begeleid wonen ', aldus 
Marc Van Damme. 
DAIS biedt mentaal gehandicapten 
een ruim assortiment aan sportdisci
plines aan. Van voetbal, judo, zwemmen 
en atletiek over bowling, badminton, 

aerobics en mountainbiken tot muUf
klimmen. De sportclub ziet zichzelf 
als een tussenstap op weg naar de 
valide sportclub. 'We merken dat de 
drempel voor mentaal gehandicapte 
jongeren om naar een gewone sport
club te gaan vaak te hoog is. De erva
ring leert ons dat wanneer die jongeren 
eerst een tijdje bij ons komen sporten 
de eventuele stap naar een valide club 
makkelijker verloopt. En als het niet 

Gezien de vzw DAIS niet over alle 
accommodatie beschikt die nodig is 
bij de resem sporten die wordt aange
boden, is er een samenwerking op 
touw gezet met valide sportclubs. 'Het 
verbaast ons zelfs een beetje hoe en
thousiast die sportclubs zijn om met 
ons samen te werken. Voor het zwem
men werken we bijvoorbeeld samen met 
de zwemclub van liedekerke. De men
taal gehandicapte jongeren zwemmen 

gewoon samen met de 
anderen. Die vorm van'Voor jongeren met een mentale 	 integratie is precies wat 
we willen bereiken', zegt handicap is de drempel om naar Marc Van Damme. 
Wie wil kennismaken een gewone sportclub te gaan met DAIS kan dat op 

vaak te hoog' 

lukt, kunnen ze opnieuw bij ons 

terecht', legt Marc Van Damme uit. 

Het enthousiasme bij de jongeren is 

groot. 'We krijgen alleen maar posi

tieve reacties', aldus Marc Van Damme, 

'Sinds we in september van vorig jaar 

met de verschillende sportdisciplines 

zijn gestart, is er nog geen 

enkele afmelding geweest. 

Dat sterkt ons in onze over

tuiging dat we goed bezig 

zijn'. 


Recreatie eerst 
DAIS verschilt volgens de 
initiatiefnemers weinig van 
een sportclub voor validen. 
'De nadruk ligt misschien 
wel minder op het competi
tieve element. De wekelijkse 
trainingen zijn puur recre
atief. Alleen in de periode 
vóór de Special Olympics, de 
jaarlijkse spelen voor gehan
dicapten waar we elk jaar aan 
deelnemen, wordt er wat 
meer op de prestaties gelet. 
Maar we willen in de eerste 
plaats mentaal gehandicapte 
jongeren leren samenwerken 
met elkaar, sociale contacten 
leggen en zich engageren', 
vertelt Marc Van Damme. 

één van de sportieve 
activiteiten die de vzw 
de komende maanden 

op poten zet. Zo is er begin april een 
sportkamp voor Jongeren en volwas
senen met een handicap. Voor m eer 
informatie over DAIS kunt u bellen 
naar 02/569. 84.50 of e-mailen naar 
da .is.marcvd@Softhome.net. 

Tina Deneyer 

DAIS vlnr Mark Van Damme, Tim en Walter 
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mailto:is.marcvd@Softhome.net
http:02/569.84.50
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G A s T E N B o E K 

Italiaanse 'm.am.m.a' vangt 

Dilbeekse spruiten op 
Trouw aan het beeld van 
de Italiaanse 'mamma', kijkt 
Christiane di Rosso (40) vol 
spanning uit naar de ukjes die 
binnenkort aan haar rokken 
zullen hangen. Met Vlaamse 
steun kon de Italiaans-Belgi
sche familie een huis kopen 
in Dilbeek en kan Christiane 
haar droom waarmaken: 
zelfstandig onthaalmoeder 
worden. 

'Het idee om me te vestigen als ont
haalmoeder leeft allang bij mij. Ik heb 
voor kinderverzorgster gestudeerd in 
Brussel en begon daarna met het op
vangen van kinderen van RTBF-jour
nalisten. Nadien heb ik in verschillende 
kinderkrib bes gewerkt, een hele tijd 
ook met zieke kindjes en in scholen in 
Sint-Jans-Molenbeek. Ik zie heel graag 
kinderen, hou van hun gezelschap en 
observeer hen graag, vandaar mijn 
droom om zelf met een kribbe te star
ten. Praktisch was dat niet haalbaar zo
lang we in een huurwoning huisden. 
Maar twee jaar geleden hebben mijn 
man en ik ons huidig huis in de Kas
teelstraat in Dilbeek kunnen kopen. 
De toelating van Kind en Gezin om 

Une familIe italienne 
à Dilbeek 

Sa mère vient de Sicile, son père des 
Abruzzes et sa familie est venue s'installer 
en Belgique pour des raisons profession
nelles. Christina di Rosso est elle-même 
née à Sint-Joost-ten-Node et est arrivée 
un peu par hasard à Dilbeek, ou elle se 
plaÎt par ailleurs fort bien.Après avoir 
suivi une formation de puéricultrice, 
elle pourra bientöt réaliser son rêve: 

devenir gardienne d'enfants indépendante. 
'Ma nouvelle activité professionnelle 

exigera une certaine adaptation, surtout 
pour mes trois propres enfants et pour 
mon mari, mais j'ai bien pris Ie temps de 
tout préparer jusque dans les moindres 
détails, car je veux en faire ma profes

sion', explique Christiane di Rosso. 

vijf kindjes op te vangen heb ik al op 
zak. Als ik zou willen uitbreiden tot 
zeven ukjes, moeten er op vraag van 
de brandweer nog rookmelders in huis 
komen en licht aan de buitendeuren. 
En uitbreiding van de toelating zit er 
misschien wel in, want vraag naar op
vang is er in de buurt zeker genoeg. 
Ik hoor veel ouders klagen dat de krib
bes voortdurend volzet zijn of dat ze 
kinderen weigeren op te vangen voor 
ze zeventien maanden oud zijn. 
In Italië, vanwaar mijn ouders afkom
stig zijn, verloopt dat allemaal een beet
je anders, vooral in de kleinere dorpen. 

'Ik heb voor kinderverzorgster Lorendana (8) en voor mijn man 
zal mijn nieuwe beroepsbezigheid 

gestudeerd en het idee om me een aanpassing vergen. Ik heb 
voldoende tijd gehad om alles te vestigen als onthaalmoeder 
tot in de puntjes voor te berei

keuken en vooral wat mobiele spullen 
zoals bedjes, een park, spelen. Veel van 
de werken heeft mijn man zelf uitge
voerd. 
Vooral voor mijn eigen drie kinderen 

Laetitia (16), Alexandra (10) en 

leeft allang' 

De kinderen blijven er langer thuis. 
Bovendien hangt de familie meer aan 
elkaar dan hier, wat maakt dat familie
leden al eens sneller op de kinderen 
zullen passen. In de grote steden, waar 
beide ouders uit werken gaan, gebeurt 
de kinderopvang doorgaans zoals hier. 

Professionele aanpak 
Mijn man heeft zeven broers en zussen 
die in Italië wonen. Alleen hij is naar 
hier gekomen. Ik ben in België geboren, 
in Sint-Joost-ten-Node. Mijn moeder 
kwam uit Sicilië, vader uit Pescara 
(Abruzzo). Mijn grootvader verhuisde 
midden de jaren' 5 0 om professionele 
redenen naar België. Na Sint-Joost-ten
Node heb ik als klein meisje nog een 
tijdje in Sint-Jans-Molenbeek gewoond 
en daarna zowat 25 jaar in Sint-Agatha
Berchem. 
We zijn eerder toevallig in Dilbeek te
recht gekomen en dat is een meevaller 
geworden, want we hebben het llier echt 
getroffen met aangename mensen in 
een rustige buurt. Ten behoeve van de 
kribbe hebben we natuurlijk wat moe
ten investeren in ons huis: een nieuwe 

den, want ik wil de zaak profes
sioneel aanpakken en de ouders 

ook echt informeren over het doen 
en laten van de kindjes die ze aan mij 
toevertrouwen. 

Taalprobleem 
Mijn stokpaardje is psychomotoriek 
bij kinderen. Hun vooruitgang in bewe
gingen, het leren zitten en het contro
leren van de bewegingen van de handen, 
zijn zaken waar ik als onthaalmoeder 
beslist veel aandacht aan wil besteden. 
De relatie met de ouders moet vanzelf
sprekend optimaal zijn. Aangezien ik 
Franstalig ben en nog Nederlands aan 
het leren ben, hangt ook veel af van hun 
ingesteldheid. Maar ik probeer mij wel 
in het Nederlands uit te drukken als bij 
hen het Frans niet al te best wil lukken. 
Sommigen schrikt dat 'taalprobleem' 
nlisschien een beetje af, maar anderen 
beschouwen het dan weer als een plus
punt. Een Nederlandstalig koppel heeft 
me zelfs uitdrukkelijk gevraagd of ik 
met hun kindje Frans wil spreken. 

Christiane di Rosso 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op 

het nummer 02/567 29 78. 


